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    کابل-کبير 
 ٢٠١٨ جنوری ١۴

  

  مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

٧  

 آن يک اشغالگر ی در يوتيوب که درئی سه ثانيه ئ نشر ويديو:ئی از درنده ھای امريکایجنايت نابخشودنی ديگر

کند، يکبار ديگر نشان  دھد که بدون ھيچ تھديدی بااليش، بر يک دريور غير نظامی افغان فير می ی را نشان میئامريکا

ی در قتل و کشتار انسان ھا به مراتب وحشی تر و خونريزتر از داعشی ھای جانی و ئداد که درنده ھای اشغالگر امريکا

   .طالبان جنايتکار و مزدور اند

ی و نظاميان ئامريکاۀ اين جنايت نابخشودنی به سلسلۀ فجايعی اند که در طول شانزده سال گذشته عساکر خالکوبی شد

ی ھا تاکنون ئدارند و نمونه ھای بسياری از اين درنده خو جنايتکار ناتو بر توده ھای زجر ديده و بيچاره ای ما روا می

 با جسد ھای تکه و پارۀ افغان ھا تا شاشيدن نظاميان وحشی ئیان امريکااز عکس گرفتن نظامي. ثبت تاريخ گرديده است

 ،دفاع  تا به رگبار بستن انسان ھای بیئیامريکاۀ  بر مرده ھا، از دريدن افغان ھا توسط سگ ھای تربيه شدئیامريکا

 می شوند و جامعۀ ی از دھشت و وحشتی اند که ماشين جنگی امپرياليزم ھمه روزه مرتکب آنئاين ھا ھمه نمونه ھا

  .دھند خنثی جھانی ھيچ عکس العملی در برابر آنھا از خود نشان نمی

  

کيد دارد که اين أ خبرگزاری پژواک در گزارشی که به نشر رسانده و ت:٢٠١٧ ھزار کشته و زخمی در سال ٢۵

ه  حمل٢٠۵٠در نتيجۀ  ٢٠١٧گزارش را به اساس اظھارات منابع مختلف جمع آوری کرده، می گويد که در جريان سال 

به اساس اين گزارش روزانه .  تن ديگر زخم برداشته اند١٠٢٧٧ تن کشته و ١۴۶٠٠ که صورت گرفته در مجموع ای

اما در اين گزارش مشخص نگرديده که به چه تعداد از .  نفر در افغانستان کشته و زخمی گرديده اند۶٨به طور متوسط 

  .و فقير ما می باشندکشته ھا و زخمی ھا توده ھای بيچاره 

حمله، ) ١٨۴(حمله، فارياب ) ٣۴٧( بيشترين حمالت در واليت ھای ننگرھار ٢٠١٧به اساس اين گزارش، در سال 

) ٧٧(حمله، جوزجان ) ٨٣(حمله، لوگر ) ٩۶(حمله، ارزگان ) ١٠٠(حمله، فراه ) ١٠۴(حمله، غزنی ) ١۶٨(ھلمند 

  .حمله به وقوع پيوسته است) ۶١۶(حمله و ساير واليات در مجموع ) ۶٣(حمله، کابل ) ٧٢(حمله، پکتيکا 

 به ٢٠١٨توان گفت که سال  با ستراتيژی جديدی که امريکای جنايتکار برای افغانستان در نظر گرفته، به يقين می

 ديگر وارد افغانستان گرديده، حمالت ئیريکاھمين اکنون ھزاران عسکر ام.  می باشد٢٠١٧مراتب خونين تر از سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از جانب ديگر .  را انجام ندھندئی ھا از ھر زمان ديگر افزايش يافته و روزی نيست که ده ھا حملۀ ھوائی امريکائیھوا

روسيه، ايران و پاکستان با تمويل و تجھيز طالبان تالش دارند تا آنھا را ھرچه بيشتر قوی ساخته و آمادۀ جنگ عليه 

اين تحرکات و آمادگی ھای امريکا برای تطبيق ستراتيژی جديد ھمه بيانگر آن .  بسازندئی و ناتوئیاشغالگران امريکا

  . خون ھای بيشتری از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به زمين خواھد ريخت٢٠١٨است که در سال 

  

، با حمله بر يک پوستۀ امنيتی نيرو ) جدی٢٢ه جمع( طالبان جنايتکار نيمه شب : فراھرود–جمعۀ خونين در مسير فراه 

 پوليس و ۶ فراھرود که چندين ساعت دوام کرد، با به قتل رساندن –ھای اجير دولت پوشالی در مسير شاھراه فراه 

 تن از جنايتکاران طالبی نيز کشته و چندين ١٠در اين حمله بيش از .  تن ديگر آنھا، عقب نشينی کردند٣زخمی کردن 

  .يگر زخم برداشتندطالب د

 ۀکه طالبان بر يک پوست اين حمله از سوی طالبان مزدور زمانی راه اندازی می گردد که دو شب پيش نيز در حمله ای

امنيتی در فراه به راه انداختند، پس از کشته و زخمی نمودن چندين نظامی دولت پوشالی و کشته و زخمی شدن چندين 

  .طالب، عقب نشينی کردند

ن ماه به اينطرف طالبان جنايتکار که از سوی ايران و روسيه تمويل و تجھيز می گردند با استفاده از سالح ھای از چندي

ًپيشرفته مخصوصا سالح ھای شب بين و اسنايپر نه تنھا سطح تلفات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی را به شکل بی 

 در اين واليت پائين آورده و روحيۀ جنگی آن ھا را به کلی از  باال برده است، بلکه مورال نيرو ھای امنيتی راه ایسابق

  . بين برده اند

  
  


