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۴٠٣ 

   :سقوط شھر فراه در نتيجۀ حملۀ گستردۀ طالبان جنايتکار و مزدور

 ی است که در طول ھفده سال گذشته و پس از حاکميت دولتئبا ايران است، يکی از واليت ھا واليت فراه که ھم مرز

اين غالمان حلقه به گوش  پوشالی کابل، ھرگز روی آرامی و آسايش را به خود نديده و روزی نيست که طالبان جانی

اين بار دوم است که حمالت . اين واليت نگردند ای زحمتکش و ستمديدۀھتوده تن از ايران باعث قتل و کشتار ده ھا 

بار اول در . روند  مرز سقوط واليت فراه به پيش میآخوندی و فاشيستی ايران تا  دالری رژيم۵٠٠اجيران  ۀگسترد

درنده، حمله ور شدند   صد ھا تن از خوکان طالبی از چندين سمت به طرف شھر فراه ھمچون گرگان١٣٩۵سال  ميزان

و تعداد زيادی از مردم بيچارۀ اين واليت نيز  که در نتيجه صد ھا تن از طرف ھای اين جنگ ارتجاعی کشته و زخمی

 . شدند سگ جنگی ھا به خاک و خون کشيدهدر اين

ھا تن از  در اين حمله صد.  صبح روز گذشته آغاز گرديد٢جنايتکاران ناموس فروش طالبی به ساعت  حملۀ گستردۀ

تمويل و تجھيز می گردند، از چندين سمت به  نيرو ھای تا دندان مسلح طالبان که توسط سپاه پاسداران رژيم واليت فقيه

) ع و غ(چندين ساعت درگيری با نيرو ھای اجير دولت کثيف و پوشالی  طرف مرکز شھر فراه يورش بردند که پس از

کوچۀ  ھمين حاال که اين گزارش تحرير می گردد در کوچه. فراه را به تصرف خود در بياورند توانستند مرکز شھر

که تذکره ھای شان برای  در صورتی  در حال تالشی مردم اند و تذکره ھای شان را مطالبه می کنند وشھر فراه، طالبان

گفته می شود . که آن ھا را با خود شان می برند کشند و يا اين می ثبت گرديده باشند، يا در جا» انتخابات«اشتراک در 

را از اين  کستاندن دروازۀ زندان فراه، زندانيان طالبتا خودشان را به محبس فراه رسانده و با ش که طالبان تالش دارند

  .محبس رھا سازند

نيرو  جا گرديده بودند، با نزديک شدنه کان ھای شھر جابًع وسيعی از طالبان که قبال در دجم آوازه ھا چنين است که

يکی از بزرگان قومی واليت به گفتۀ  .ھای مسلح طالبان، آنھا نيز سالح ھای شان را برداشتند و به جمع طالبان پيوستند

 تجھيز طالبان اند و آنھا را دسته دسته به سوی مرکز شھر فراه می فراه، سپاه پاسداران در مرز ھای فراه، در حال

واليت فقيه، طالبان  عالوه بر ساير داليل سياسی، دو دليل عمده ای که خوکان. ھای طالبان يکجا گردند فرستند تا با نيرو

ًمخصوصا جلوگيری از اعمار بند بخش آباد می باشد،  ايت می کنند، ھمانا موضوع پايپ الين تاپی ورا ھمه جانبه حم
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ًاز خاک ايران مخصوصا ساحات زابل، زاھدان و در مجموع سيستان و بلوچستان  چراکه با اعمار اين بند ساحۀ وسيعی

  .جدی آب مواجه می گردند با کمبود

 مه دارد و تاکنون ده ھا تن از طرف ھای اين جنگ خبيث و ارتجاعی کشته وبه کوچه ادادر حال حاضر جنگ کوچه 

ًدر حال فرار اند و اکثرا به  زخمی شده اند، توده ھای بيچاره و فقير اين واليت ھمه سرگردان اند و ھر يک به طرفی

ک کرده اند و به امکاناتی، خانه و کاشانۀ شان را تر طرف کوه ھا و دشت ھای اطراف بدون برداشتن کوچکترين

طالبان ھر مکان دولتی را که تصرف می کنند، به . به يک دوزخ مبدل گرديده است توان گفت که فراه صورت قاطع می

دولت پوشالی را نيز به  که حتی مرده ھای نيرو ھای اجير کشند و به ھيچ زنده جانی رحم نمی کنند، تا جائی می آتش

به شمول والی به طرف لوای فراه که در چند  پايۀ نظامی حکومت محلی فراهولين بلند ؤتمامی مس  .رگبار می بندند

کرده و در سوراخ ھا پنھان گرديده و مردم را دو دستی به گرگان وحشی  کيلومتری مرکز شھر موقعيت دارد، فرار

  . آنھا را بدرندطالبی سپرده تا

  ناملی دولت دستی دروغگوی پوليس و اردوًعمال در فراه حاکم است، سخنگويان بی مغز و با چنين وضعيتی که

 وحشی و جنايتکار خبر می  خبری که قبل از ظھر امروز داشتند، با طمطراق از عقب زدن طالبانلسۀجنشانده در 

  !ی و خاک پاشيدن به چشم مردمئدھند، زھی حماقت و دروغگو

وکيالن  ف، فاسد و جنايتکاری به نامتوده ھای ساده لوح ما فريب چند عدد از انسان ھای کثي با تاسف که جمعی از

که بدتر از ھمه زندگی آنھا در خطر اند،  شورای واليتی فراه را خورده و ساده لوحانه تذکره ھای شان را ثبت کرده اند

برده و يا فرار را بر قرار ترجيح داده و توده ھا را ھيزم سوخت طالبان  که وکيالن کثيف به غار ھای شان پناه در حالی

  . اند ساختهجانی

 

  


