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 Reports  زارشھاگ

 
  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ جوالی ١۶
 

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١١ 

 : دولتی-توده ھای ستمديده، قربانيان اصلی سگ جنگی ھای طالبی 

 شدن توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما از گوشه و کنار افغانستان اشغالی شنيده می شود و ھر روز خبر کشته و زخمی

از قتل و کشتار توده ھا  گزارش تازه ترين. ھيچ روزنۀ اميدی برای پايان اين ھمه درد، زجر و مصيبت ديده نمی شود

الی در ولسوالی زرمت واليت پکتيا تنھا ده عضو يک  دولت پوشی نيرو ھای نظامیئرساند که در نتيجۀ حمالت ھوا می

 ھمچنان در سگ جنگی که بين. د مکتب می باشند، کشته شده انددو کودک نوزاد و دو شاگر خانواده که شامل دو زن،

 . غير نظامی کشته شدند١٢وحوش طالبی و عساکر اجير دولت در اين ولسوالی صورت گرفته، 

و بيچارۀ  که در قتل و کشتار انسان ھا مھارت خاص پيدا کرده، با سپر قرار دادن توده ھای فقير طالبان جانی و مزدور

اين حمله ھا، عساکر دولت دست نشانده  اميان مزد بگير دولت از ساحات مسکونی حمله کرده که به جوابافغان، بر نظ

 که باعث قتل و کشتار توده ھا و ی نمايندمِکاشانۀ گلين توده ھا عمليات  بدون ھيچ ترحمی از زمين و ھوا بر خانه و

 .می گردند خانه خرابی آنھا

  

 نظام الدين قيصاری يکی :ربيشت ران و جنايتکاران جنگی در چپاول و غارتگرینا آگاھی توده ھا، برگ برندۀ جنگساال

 در چند دھۀ گذشته در قتل و کشتار، غارت اموال و تجاوز بر ناموس توده ھا قصه ھای کهاز جنايتکاران نامی دوستم 

پس از دستگيری . تقال داده شدان ناگفتۀ بسيار دارد، چندی قبل توسط نيروھای خاص دولت پوشالی دستگير و به کابل

ًشمال مخصوصا واليات فارياب، جوزجان، بلخ، تخار و سمنگان  اين جنايتکار، موجی از اعتراض ھا در واليات سمت

دارند  تانداخته شد که در اين اعتراض ھا ده ھا ھزار نفر از سيزده روز به اين طرف شرک از سوی دوستمی ھا به راه

  .دنساالر دوستمی می باشتيی اين جنائو خواھان رھا

بيچاره و  ندازيم، به نا آگاھی و دنباله روی جمع کثيری از توده ھایاين اعتراض ھا نظری بي که به گستردگی زمانی

بدبختی ھا و مصائب ھم از سوی ھمين  فقير اين واليات که با وضعيت بسيار بد و بغرنج اقتصادی مواجه اند و تمامی

توانند  سف خورده و به ضعف نيرو ھای انقالبی و مترقی که نمیأت بر آنھا نازل گرديده،جنايتکاران وحشی و مزدور 

  .خوريم  ضد اين وحشی ھا متشکل سازند، غطبه میهھا را ب اين نيروی عظيم توده
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مصائب و  توده ھا به سمت روشنگری تغيير مسير نکند و توده ھا به اين باور نرسند که تمامی که سطح آگاھی تا زمانی

اند، ھيچ گاه جامعه دچار تحول و تغيير  دبختی ھای روزگار سياه آنھا از سوی ھمين جنايتکاران و مزدوران سر قدرتب

   .بغرنج و پيچيده کماکان ادامه خواھد داشت  و اين وضعيت نابسامان،دشمثبت نخواھد 

  

  

  


