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  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٩١  

   معصوم و ھمراھانش"شکريۀ"اعتراضات گسترده در برابر فاجعۀ ھولناک سر بريدن 

فت ساله و شش تن از ھمراھانش در ولسوالی خاک افغان  ھشکريۀسر بريدن اخير تعدادی از گروگان ھا از جمله 

واليت زابل از سوی داعشيان اين قالده بندان سرمايه، کارد را به استخوان خلق اسير ما رساند و باالخره سر آغازی شد 

» ملی«به اعتراضات گسترده عليه بی کفايتی دولت پوشالی کابل و لرزۀ مرگ بر اندام حکومت دو سرۀ وحشت 

  . اختاند

معلوم الحال فند خور و وند خور » جامعۀ مدنی «ه ایکه رھبری اين تظاھرات خشمگين و گسترده را عد با وجود آن

باقی   و انسان مرتدی چونلطيف پدرام، بشير بيژن، فتانه گيالنی انسان ھای مفلوک و ھرزه چون ه ای ازھمراه با عد

 ھای زحمتکش ما در طول بيشتر از يکسال گذشته از استبداد حاکم ديده بر عھده داشتند، اما درد و رنجی که تودهسمندر 

خشم نھفته در ضمير توده . اند، توده ھا را چنان خشمگين و معترض ساخته بود که گويا انقالب سرخ آغاز گرديده است

ته و دست به سالح  را ھراسان ساخ عبدهللا–غنی ھا با چنان ھيبت از گلوی شان بيرون پرتاب می شد که رژيم مفلوک 

  . به قتل رساندندرا بردند و با گلوله باری بر توده ھا نزديک به ده تن را زخمی و يک تن 

در اطراف و اکناف کشور، افزايش حمالت انتحاری و » جنگ«فقر، بيکاری، مھاجرت ھای اجباری، شدت گرفتن 

، قتل مواد مخدر، اختطاف ھای سازمان يافتهد به اعتياانفجاری، بلند رفتن قيمت ھای مواد اوليه، گسترش روز افزون 

ی طياره ھای بی سرنشين درنده ھای ئ، افزايش حمالت ھوای جنگساالران در برابر توده ھائھای ھدفمند، قدرت نما

اشغالگر و باالخره شکاف عميق طبقاتی عواملی اند که امروز با وجود ريزش شديد باران و سردی ھوا ھزاران  نفر به 

 –غنی شھدای زابل گردھم آمده بودند تا عقده ھای شان را بر فرق مار دوسرۀ حکومت پوسيدۀ » دادخواھی «بھانۀ

  .    خالی نمايندعبدهللا 

حوت سال گذشته، نيرو ھای جنايتکار و خونريز داعش به شکل سازمان يافته عده ای از توده ھای زحمتکش خلق 

ادی از گروگان ھا را بعد از معامله با دولت پوشالی رھا و تعدادی از ھزاره را گروگان گرفتند و از آن ميان تعد

که چند روز قبل از ميان باقی ماندۀ گروگان ھا به تعداد ھفت تن از توده ھای  در قيد خود گرفتند، تا اينرا  ھاگروگان
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با نگاھی به قربانيان اين فاجعۀ ھولناک که از سنين و جنسيت . درد ديده و زجر کشيدۀ ما را به شکل فجيع سر بريدند

  . ھای مختلف انتخاب گرديده به وضوح سازمان يافته بودن اين جنايت فجيع بر مال می گردد

که مردم به جنازه ھا دسترسی پيدا می نمايند،  ده ھا تن از آنھا ھمراه با خانواده ھای قربانيان با حمل جنازه  بعد از اين

ھا از غزنی به طرف کابل حرکت نموده تا با راه اندازی تظاھرات وسيع و گسترده نفرت و انزجار شان را در برابر 

باالخره شام روز سه شنبه صد ھا تن از . پوشالی ترين، فرسوده ترين و ناکارا ترين دولت مستعمره و مستبد ابراز نمايند

 و ھمراھانش شدند و تا صبح روز شکريهپيکر ھای خون آلود ن اقشار مختلف کشور در غرب کابل پذيرای حامال

چھارشنبه با روشن کردن شمع و دعا خوانی گرد تابوت ھای خون آلود در ھوای بارانی و در فضای باز حلقه زدند و 

 ء صبح با تجمع ھزاران تن از توده ھای درد ديده و خشگمين با پای پياده و حمل پيکر ھای خونين شھدا٧س ساعت أر

  . از غرب کابل به طرف چھار راھی پشتونستان حرکت نمودند

مرگ بر «، »ء، استعفاءاشرف غنی عبدهللا استعفا«، »ارگ ارگ مرگ مرگ«تظاھر کننده ھای خشمگين با شعار ھای 

به وضوع قدرت »  مرگ بر داعش«، »کند کند، ارگ حمايت می طالب جنايت می«، »مرگ بر اشرف غنی«، »عبدهللا

توانند مستحکم  ليونی بود که اگر متحد شوند میي شان را نشان دادند و اين بيانگر نيروی بيکران توده ھای مو ھيبت

  . ترين کاخ ھای استعمار و استبداد را ويران نمايند

مرگ بر سرور «، »مرگ بر محقق«کرد، شعار ھای  که امروز بيشتر از ھر موضوع ديگری جلب توجه می چيزی

که در چھار  بود که از گلوی ھزاران خلق اسير و در بند ھزاره بلند می شد، شعار ھائی»  خليلیمرگ بر«و » دانش

 . دھۀ اخير کمتر از گلوی خلق ھزاره عليه تنظيم ھای جھادی ھزاره بلند شده است

ازه متوجه را برای اولين بار از گلوی خلق ھزاره شنيد، ت» مرگ بر محقق«محقق اين جنايتکار و زنبارۀ جھادی وقتی 

ليونی خلق قھرمان ھزاره دست رد بر سينۀ او، خليلی، دانش و ساير رھبران تنظيم ھای جھادی يشده که توده ھای م

ھزاره زده و بيشتر از اين تحمل وحشت، دھشت، جنايت، قتل و کشتار تنظيم ھای جھادی ھزاره، دولت پوشالی، داعشی 

  .بايد ھر لحظه منتظر قيام ھمگانی، سراسری و انتقام باشندھا و طالبان جنايتکار و مزدور را ندارند و 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


