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  از فراه–سميع 
  ٢٠١٧ دسمبر ١٨

  

  د يافت؟کش فراھی تا چه زمانی ادامه خواھقتل و کشتار توده ھای زحمت

 در واليت فراه بيشتر گرديده  و به جزء از اطراف گشت و گذار طالبان جنايتکار و مزدور از چند ماه به اين طرف

، طالبان به )جوين، بکوا، شيب کوه، خاک سفيد، پشت رود وغيره(مرکز شھر فراه، در اکثر ولسوالی ھای اين واليت 

صورت علنی و بدون ترس توسط موتر ھا و موترسايکل ھا به شکل گروھی با حمل سالح ھای ايرانی و روسی در 

دھند و رھبری آن را  اين جنايتکاران حرفه يی که صفوف آن را افراد بيکار، فقير و جاھل تشکيل می. ندرفت و آمد ا

سازند، در برابر توده ھای فقير و بيچارۀ واليت فراه ھيچ رحم و ترحمی ندارند و به  مشتی وطنفروش و جنايتکار می

عالوه بر . رسانند ا به بھانه ھای مختلف به قتل می تن از مردم زجر ديدۀ اين واليت ر١۵ الی ١٠طور اوسط روزانه 

اندازند نيز تعداد  ی که به صورت متواتر باالی پوسته ھای امنيتی عساکر اجير دولت پوشالی به راه میئآن در حمله ھا

  . زيادی از عساکر اجير کشته و زخمی می شوند

مرکز شھر فراه و ولسوالی ھای اطراف آن که در نتيجۀ جنگ نيابتی روزانه مراسم فاتحه و ختم ده ھا انسان در مساجد 

و ارتجاعی جاری بين اشغالگران، طالبان، داعشی ھا و عساکر اجير دولت پوشالی، کشته می شوند برگزار گرديده و 

يانه و ھمچنان طرف ھای اين جنگ وحش. نشينند انسان ھای زيادی در غم از دست دادن عزيزان شان به خاک سياه می

ارتجاعی جاری محالت مسکونی، زمين ھای زراعتی، باغ ھا و کشت زار ھای توده ھای فقير و بيچارۀ فراھيان را 

  .ويران کرده و يا به آتش می کشند و ھست و بود آنھا را به خاک يکسان می سازند

سف که بنابر نبود يک نيروی مردمی أتوده ھای فراھی بيشتر از اين تاب و توان اين ھمه ظلم و ستم را ندارند، اما با ت

  . حيران مانده که چه کنند و چگونه اين ھمه ظلم و ستم را تحمل نمايند

 

 

  


