افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Reports

afgazad@gmail.com

گزارشھا

عبدﷲ امينی  -کابل
 ٠٧جوالی ٢٠١۵

حيوانيت طالبان در جلريز
طالبان بار ديگر وحشت آفريدند .اينبار حيوانيت خود را در ولسوالی جلريز واليت ميدان به اثبات رسانيدند .غفلت و حتا
شايد ھمکاری عمدی دولت مستعمراتی گروه ھای دھشت افگن را بيشتر نيرو بخشيد و دست شان را در قتل عام مردم
و عساکر باز گذاشت.
طالبان چند روز قبل با يک يورش برق آسا ،بعضی مناطق را در نواحی واليت ميدان تصرف کردند و ولسوالی جلريز
را به تسخير خود درآورند .اکثر باشندگان اين ولسوالی ،برادران و خواھران ھزاره اند که از ساليان متمادی در آن جا
سکونت داشته اند .دراين حمالت ،طالبان بيش از  ٣٠تن از عساکر را کشته و سر ھای شان را از تن جدا کرده و به
معرض نمايش گذاشتند .دفتر امنيتی ولسوالی جلريز در اولين ساعات يورش طالبان از مرکز واليت ميدان و وزارت
داخله طالب کمک شدند ،اما از اعطای کمک خبری نشد .اين يک توطئۀ عمدی بود که توسط عمال دولت مستعمراتی
کابل اعمال گرديد .خدا می داند که چه دست ھائی در عقب پرده دراين قتل عام در کار بوده و ھدف آنھا ازاين قتل عام
عساکر دولتی چه بوده است؟ شايعه است که دليل راه کشائی برای حمالت طالبان ،تضعيف مردم ھزاره و توسعه دادن
مناطق تحت نفوذ طالبان است تا بتوانند سھم بيشتری در سياست داخلی افغانستان به دست آورند .حمالت پی در پی به
نقاط مختلف کشور بدون ھمکاری نيروھای امنيتی دولت مستعمراتی مقدور نيست.
طالبان بار ديگر توحش اسالمی خود را به معرض نمايش گذاشتند .پس فکر کرده می توانيد که اگر بار ديگر به قدرت
دست می يابند ،چه وحشتی را برپا خواھند کرد.
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