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 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ نومبر ١٣

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢٣ 

  :)٢٠١٨از جنوری تا جون ( غير نظامی در جريان شش ماه ٨٠۵٠کشته و زخمی شدن 

در  سرزمين خون و باروت است، روزی نيست که ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما افغانستان اشغالی 

جريان چھل سال گذشته بی  سالخی افغان ھا در. ون کشيده نشوندجريان جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری به خاک و خ

 .خونين جاری در اين کشور ديده نمی شود وقفه ادامه داشته و ھيچ روزنۀ اميدی برای پايان فجايع

ماه جون سال  ه از جنوری تا اخير، آمده است ک)يوناما(در افغانستان »  متحدملل «دفتر نمايندگی در تازه ترين گزارش

را )  زخمی١۴٨٣ کشته و ۶۵٣( تن ٢١٣۶  زخمی شده که از آنجملهيا تن از افراد ملکی کشته و٨٠۵٠ ميالدی، ٢٠١٨

 تن از غير نظاميان در نتيجۀ ۴۵ و روزانه نزديک به ١٣۴١ مطابق اين گزارش، ماھانه. دھند کودکان تشکيل می

  .زخمی می شوند جنگ ارتجاعی جاری کشته و يا

  

  :دکشيدن  اربابان، ارزگان خاص، جاغوری و مالستان را به خاک و خونوحوش طالبی به دستور

ی، تاجيک، پشتون، ھزاره، قزلباش وخالصه ئپشه  ک،يايماق، ازب.  افغانستان اشغالی رنگين کمانی از مليت ھاست

   .ی اين رنگين کمان افزوده اندئداده و ھمگی به زيبا تمامی مليت ھای آن دست به دست ھم

چھل سال  يست که بايد به آن باليد، اما ھستند اھريمنان داخلی و خارجی که در طولئمزيت پربھا  زبانیتنوع قومی و

اين مليت ھا را به جان ھم انداختند، غافل از  گذشته تا توانستند از اين تنوع سوء استفاده کرده و با ھزار نيرنگ و فريب

، اکثريت قاطع توده ھای شامل اين مليت ھا به سياست ھای ناآگاه و جاھل  عده ای معدودی از انسان ھایکه جز اين

   .اين اھريمنان جواب رد و دندان شکن داده و نگذاشتند که بين مليت ھا درز ايجاد شوند تفرقه افگنانۀ

 و استفاده از تفرقه خواھند با کرد که اکثريت قاطع طبقات حاکم تمامی مليت ھا جزء کسانی اند که می البته نبايد فراموش

ھای خودشان ادامه بدھند بلکه عالوه بر آن به ستم  تضاد بين مليت ھا نه تنھا به استثمار طبقات محکوم شامل مليت

   .ساير مليت ھا را نيز استثمار نمايند مليتی نيز دست زده و طبقات محکوم

طماع  ًجی مخصوصا کشور ھایعميق بين مليت ھای ساکن افغانستان از اھداف ديرينۀ اھريمنان خار تفرقه و ايجاد درز

داخلی شان ھر روز تالش می نمايند تا  ھمسايه اند که با استفاده از سرسپرده ھا، جنايتکاران، خودفروخته ھا و جواسيس

  . تضاد بين مليت ھا را عميق تر بسازند
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ی سبقت را از گو طالبی که در خودفروختگی و وابستگی به پاکستان، ايران، روسيه و برخی کشور ھای عربی وحوش

اسالمی و چه اکنون از ھر وسيلۀ ممکن استفاده  ساير خودفروخته ھا و جنايتکاران ربوده چه در زمان حاکميت امارت

  . دامن بزنندکرده تا تضاد مليتی را بيشتر از پيش

 ی حمالتًطرف گروه سفاک و مزدور طالب مخصوصا قطعۀ سرخ اين جنايتکاران با راه انداز از چندين ھفته به اين

ستمديدۀ اين مناطق را به خاک و  خاص، جاغوری و مالستان تعداد زيادی از توده ھای زحمتکش و نگسترده به ارزگا

اين جنگ را » ملی«اما بی شرمانه و رذيالنه دولت متعفن وحشت  خون کشيده و خانه و کاشانۀ شان را به آتش کشيده،

  !!!اعالن نمود» قومی«

با  ير مردم محلزکابل در برابر اين جنايات فجيع با بسيار بی تفاوتی برخورد کرده و ناگ دولت فرسوده و پوشالی

که گزارش ھای متفاوتی از تعداد  آن با وجود. استه اندشته در برابر وحوش طالبی به پا خاستفاده از امکانات دست دا

 تن از توده ھای زحمتکش و ستمديده، ھا از کشته شدن ده ھا کشته ھا و زخمی به نشر رسيده و در برخی از گزارش

  .نيرو امنيتی دولت پوشالی يادآوری گرديده، اما رقم واقعی آن تاکنون به دسترس نيست ١٠٠ طالب و نزديک به ٢٠٠

  

  :نفراه در آتش و خو

باشندگان مرکز و ولسوالی ھای اطراف شھر فراه پريده، شبی نيست که   از مدت ھا به اين طرف خواب آرام از چشم

  و ساير مواد انفجاری شھريان شھر فراه را ھراسان از خوابمب دستیبوحشتناک راکت، بمب،  صدا ھای مھيب و

دولت پوشالی به نواحی  از چند روز به اين طرف جنگ وحشيانه بين وحوش طالبی و نيرو ھای امنيتی. نخيزانند

   . می کندپيدا نزديک قومندانی و دفتر والی رسيده و تا ناوقت ھای ھر شب دوام

امپرياليست  آموزش، تمويل و تجھيز توسط رژيم ھای سفاک و خونريز ايران و پاکستان، با اسلحۀ وحوش طالبی پس از

از تصرف قريه ھای پشت رود و  ھای روسی به قريه ھای اطراف مرکز شھر فراه وحشيانه حمله ور گرديده و پس

شان را رسانده و پس از درگيری شديد تا ناوقت ھای شب در  خودگذشتن از باغپل در يک کيلومتری قومندانی و واليت 

  .يزدی، ريگی و ساير قراء و قصبات، دوباره عقب نشينی می کنند اطراف باغ نو، شھر کھنه،

 ی عسکر نيرو٢٠ترين حمالت وحشيانۀ شان به مرکز شھر فراه در نزديک باغپل بيش از  وحوش طالبی در تازه

نتيجۀ حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور  ھمچنان در. شته و تعداد زيادی از آنھا را زخمی ساختندامنيتی دولت پوشالی را ک

چھل تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين واليت را که در بين  شب گذشته بر ولسوالی بکواه اين واليت نزديک به

  . قتل عام نمودند، باشندآنھا کودکان نيز می

ًمخصوصا  ير به واليات ھمجوارزی اقتصادی دارند، فرار را بر قرار ترجيح داده و ناگئاناتو اکثريت فراھيانی که

ارتجاعی صبر و تحمل مردم فراه را  ًفقر، بيکاری، خشکسالی و مخصوصا جنگ وحشيانه و. واليت ھرات پناه برده اند

 جريان قوی مردمی توده ھای بيچاره و سف که بنابر نبود يکأبا ت اق نموده و کارد را به استخوان شان رسانده، اماط

 . تحمل را نمی بيندو چاره ای جز ستمديدۀ فراه ھيچ راه

  

  

  


