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  در افغانستان چه مي گذرد؟
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  :دوقريهمردم توحش استعماری وقتل عام  

درين ولسوالی، عالوه به گروه .  واليت استآن ولسوالی ھای رام ترين آ ولسوالی باال بلوک واليت فراه يکی از نا

رود به شاھراه    فراه–اينکه سرک  فراه . وجود دارد  نيزاره ھای رھگير فراوانھطالبان، گروه ھای دزد و د

چند .  ھرات از درون دھات اين ولسوالی ميگذرد، وضعيت را برای عابران مشکل تر ساخته است- عمومی  قندھار 

درين دھات جابجا شده، ھمه يا خود دزد اند و يا با دولت دست نشانده  که از افراد پوليس و اردوی ملی ه ایپوست

اختالف ميان بارکزايی ھا و نورزايی ھا نيز درين ولسوالی بسيار شديد . دزدان در ارتباط تنگاتنگی قرار دارند

نيروھای اردوی پوشالی ملی در حد . ين ولسوالی ميگذردميباشد و مسير طالبان از ھلمند به شيندند و ادرسکن نيز از

ی اين شھر جابجا بوده و در ئ نيز در کنار ميدان ھواجا است و تيم پی آر تی اشغالگره يک کندک درين واليت جاب

تا حال دھھا بار ميان گروه طالبان و نيرو ھای .   کمک ميرسانداداره مستعمراتیمواقع خاصی برای نيرو ھای 

دولت مزدور سال گذشته  شخصی به .  و خارجی درين دھات درگيری ھای سختی رخ داده است مستعمراتیاداره

 گرانی مسلح ساخت تا از دولت حمايت و ازين مسير مراقبت نمايد، اما او با سازمان دادن ۀنام نورمحمد را در قري

ورت غير مستقيم باج ميگرفت که فغان يک گروه دزد و لومپن اين راه را به شدت نا امن ساخت و از مردم به ص

اما چون مربی بزرگ و قدرتمندی در کابل داشت زور دولت در واليت به او نميرسيد تا اينکه باالخره . مردم بلند شد

با آن ھم افراد او مسلح باقی ماندند و ھمچنان دست به . توسط نيرو ھای امريکايی دستگير و به ھرات فرستاده شد

رام ميباشند و تمام راھگيری ھا درين سه  آ درين مسير دھات شيوان، گرانی و گنج آباد به شدت نا. چپاول ميزنند

  . قريه صورت ميگيرد

، سناتور فراه در مشرانو جرگه پوشالی نيز توسط طالبان درين منطقه حين "نفس گل خدمت"چند روز قبل دو پسر 

 اھان رھايی يک تن از قومندانان خود شدند که تا حال دولترفتن به قندھار ربوده شدند و طالبان در بدل آنان خو

که سالھا قبل وابسته   را اما دوشنبه تاريخ چھارم می، طالبان سه تن از  افرادی.  نداده است آنھا جوابی بهدست نشانده
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 به اين عمراتیاداره مستبه دنبال آن نيرو ھای . در مالعام گردن زدند» گرانی« دستگير و در قريه ،به دولت بودند

 ارسال و عصر ھمانروز جنگ سختی ميان طالبان و اين نيرو ، کيلومتر از شھر فراه فاصله دارد۴٠قريه که حدود 

 شدند و بعد از آنکه "پی آر تی" از طريق والی واليت خواھان کمک از اداره مستعمراتی، نيرو ھای رت گرفت.ص

ً شديد تر گرديد، مخصوصا که آفتاب در حال غروب بود و نيرو تانکھای امريکايی به اين دو قريه رسيدند، جنگ

 سخت ھراسان شدند که باالی شان شب نشود و به اين خاطر بار ديگر اين نيرو ھا ی اداره مستعمراتی وامريکائیھا

 گرانی و گنج ۀ شب بر دو قري٩از نيروی ھوايی امريکايی طالب کمک شدند و در اثر بمباران شديدی که ساعت 

 تن ١٢ام اين دو قريه  کشته شده و و  تن از  مردم ع۵۵باد آ تن و در گنج ٩٢ت در قريه گرانی  صورت گرف،بادآ

فردای آنروز مردم اين . ھم وجود داردمکتب  کودک متعلم ١٢در ميان اين کشته شدگان . ًديگر شديدا زخمی شدند

 تن از زنان و کودکان کشته شده  را به دروازه واليت فراه آورده و به مقام ھای دولتی اين واليت نشان ٩٠دو قريه 

ری اين کشتار سرو صدای بسياری در داخل و خارج به راه انداخته، ھيال. دادند که افراد کشته شده، غير نظامی اند

اين . خواست»  معذرت« نيز  از کرزی "بارک اوبام"  امريکا  ازين کار اظھار تاسف کرد و ۀر خارجکلينتون وزي

ًرسم تمام اشغالگران است که وقتی ملتی را به قتل ميرسانند، برای مزدوران و قالده بندان خود اين چنين ظاھرا 

ين جنايت امريکايی ھا تظاھرات خشمگينی  ضد اه مردم شھر فراه ببه روز پنجشنبه ھفدھم ماه ثور. تمکين ميکنند

قاتالن و وطنفروشان در ولسی جرگه برای اينکه نشان دھند .  را به راه انداختند که در جريان چھار تن زخمی شدند

شدن نيرو ھای خارجی  در » قانونمند«که گويا طرفدار مردم ميباشند، روز چھارشنبه شانزدھم ثور، خواھان 

ول اجرايی ؤسالمی و وکيل در ولسی جرگه که مس يکی از اعضای سابق حزب ا"يم فراھینع". افغانستان شدند

از کشته شدگان دفاع و از نيرو ھای خارجی انتقاد ميکرد او ھم » احساسات خاصی«جبھه ملی ربانی است با 

ببندند و مردم  با  ولسی جرگه را ۀاين نيرو ھا شد و پيشنھاد کرد که برای سه روز درواز» قانونمند شدن«خواھان 

ًاينکه ازين کشتار مردم بيگناه شديدا عصبانی اند، اما به رسم مطايبه ميگويند که ازين چه بھتر که اين دروازه بسته 

 ضد اشغالگران هين صورت بار ديگر احساسات مردم ببه ا. شود و مردم از يک نھاد فاسد و مزدور رھايی يابند

  .فتداعتراضاتی در کابل نيز به راه بي که تظاھرات و تحريک شده و امکان آن ديده ميشود

  

  : ولسوال دھنۀ غوری به قتل رسيد 

 ۀ غوری واليت بغالن روز چھار شنبه ، شانزدھم ثور حين بر آمدن ازين ولسوالی مورد حملۀولسوال ولسوالی دھن

 اين ولسوالی نيز به قتل ول امنيت ملیؤبا محسن خان ولسوال پسرش و مس. دافراد مسلح قرار گرفت و کشته ش

  .  طالبان صورت گرفته استۀمردم فکر ميکردند که اين حمله به وسيل. رسيدند

واليت بغالن که در زمان امارت طالبان يکی از پايگاه ھای مھم آنان به حساب می آمد و ازين طريق ميخواستند که 

 ھای مھم فعاليت طالبان مبدل شده است و ميرود تمام شمال را تصرف کنند، از چند ماه به اين طرف به يکی از محل

در حاليکه نيرو ھای آلمانی و فرانسوی در شمال . که باز ھم ازين طريق وضعيت شمال را  به نفع خود تبديل نمايند

نيروھای اشغالگر آلمانی که طی چند سال گذشته . مستقر ميباشند، تا حال قادر به جلوگيری ازين نا امنی ھا نشده اند

خواسته اند به مناطق جنگی بروند ، اما مردم ميگويند که اينک جنگ نزد آنان آمده و معلوم نيست که اگر جنگ ن

  .  ، اين نيرو ھا به جای ديگری خواھند رفت و يا به خانه بر خواھند گشتشدت يابد
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  : تن حاضر به مزدوری شدند۴٢

در اين .  و شورا ھای واليتی ھژدھم ثور به پايان رسيدجريان ثبت نام برای انتخابات پوشالی رياست جمھوری

 تن به شمول دو زن حاضر شدند تا در پنج سال آينده حلقه غالمی امپرياليست ھای جھانی را بر گردن ۴٢جريان 

 به حيث ميھن فروش ااسم خويش ر ًاری پول وشوکت رسما در تاريخ دنموده در بدل مقمردم بيش از پيش تنگتر 

  . تن آغاز خواھد شد۴٢زودی رقابت جدی و معامله ميان اين ه  به ھمين منظور ب.دنماينتاريخ ثيت 

مردم تبصره می  نمايند  که ھر .  تن ديگر برای انتخابات شورا ھای واليتی ثبت نام کرده اند٢٨۵٣در ھمين حال 

 نامزد با دامن ۴٢د و آن چيزی که امريکا بخواھد ھمانطور خواھد شد از اينرو دلچسبی خاصی به انتخابات ندارن

 از اشکال به پای صندوق ھا رای یزدن مسايل مليتی و قومی و زبانی و مذھبی تالش دارند تا مردم را به شکل

  .ببرند

  

 


