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   افغانستان- گزارشگران پورتال
 ٢٠١٩ فبروری ١٧

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴٣٣ 

 
   :امنيتی دولت پوشالی در واليت تخار  وحوش طالبی و نيرو ھایئیدرنده خو

طالبی با نيروھای اجير دولت پوشالی در بيشتر از  از چندين روز به اينسو جنگ سختی بين وحوش جنايتکار و مزدور

تخار جريان داشته که در اين مدت ده ھا تن از توده ھای بيچاره و ستمديده کشته  عۀ واليت روستای ولسوالی دشت قل١٠

  .ير به کوچ اجباری از خانه و کاشانۀ شان شدندزھزاران تن ديگر ناگ و

ولسوالی ھای خواجه غار و رستاق بدون ھيچ نوع سرپناه و با کمترين   تن فرار و به٢۵٠تنھا از قريۀ حق نظر بيش از 

 یجا مجموع بی. گذرانند سرد زمستان و در فضای باز زندگی سخت، طاقت فرسا و جھنمی را می مکانات در ھوایا

   .رسند می  نفر٣٠٠٠شدگان قريه ھای يازده گانۀ ولسوالی دشت قلعۀ واليت تخار به بيشتر از 

، روسی و کشور ئیامريکاسرسپرده ھای امپرياليست ھای جنايتکار  به گفتۀ برخی از آوارگان، سگ جنگی جاری بين

 گرديده تا مسيرھای اصلی شماری از ولسوالی ھا مسدود و توده ھای زحمتکش و ستمديده از ھای غدار ھمسايه باعث

قومندان ھای جھادی و تنظيمی  ِراه ھای فرعی و صعب العبور از ميدان ھای جنگ فرار نمايند، اما با گروه ھای مسلح

  . ھا، ھست و بودشان را به تاراج برده اندن جنگی با يورش بر فاميلرو گرديده و اين جنايتکاراه روب

ضربات تندتر از   که نيمه فيودالی را پايانی نيست و از زمانی –زندگی جھنمی و دوزخی جاری در افغانستان مستعمره 

مسخره کوبيده » لحص«و در رقابت با آن از سوی امپرياليزم خونريز روسيه بر طبل  سوی امپرياليزم جنايتکار امريکا

شدت بيشتر يافته و  شوند، جنگ ارتجاعی و وحشيانۀ جاری بين وحوش طالبی و نيروھای نظامی دولت پوشالی نيز می

بيشتری را بريزانند تا در جريان مذاکرات  وارداتی و مسخره خون ھای» صلح«تالش دارند تا قبل از رسيدن به 

  .  گردندمسخره از امتيازات بيشتری برخوردار» صلح«

  

  :ناشغالی دوزخی سوزان برای کودکاافغانستان 

افغانستان که به کمک ھای فوری کودک در ) ٣.٨٠٠.٠٠٠(ليون و ھشتصد ھزار ي ھنوز خبر تکان دھندۀ بيش از سه م

ارش در تازه ترين گز) يونيسف(يا » متحد«ملل حمايت از کودکان  و عاجل بشری نياز دارند، کھنه نگرديده که صندوق

  .که ھزاران کودک در افغانستان از آسيب ھای جدی اجتماعی و روانی رنج می برند دھد خود خبر می
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 به نشر رسيد بيانگر واقعيت تلخ زندگی اسفبار و غم انگيز ١٣٩٧  دلو سال٢۴اين گزارش که چند روز قبل و به تاريخ 

 چھل سال خون و. د گرديده و بزرگ می شونددر جريان جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری تول کودکان افغان اند که

ی روانی بر اين آسيب ھا ًباروت روح و روان توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما را آسيب ھای جدی رسانده که مطمئنا

  .ثيرات مخرب خود را گذاشته اندأاطفال و کودکان نيز ت

  

  :کشته و يازده زخمی بر جای گذاشتپرتاب ھاوان، سه 

ولسوالی دشت قلعۀ واليت تخار، از اعضای يک  ک فير مرمی ھاوان به يک منزل مسکونی دردر نتيجۀ اصابت ي 

در .  به وقوع پيوست١٣٩٧ دلو سال ٢٣اين جنايت فجيع به تاريخ . برداشتند خانواده سه تن کشته و يازده تن ديگر زخم

  .شده ھا يک مادر با کودک نوزادش نيز ديده می شود ميان کشته

  

   :افضل جنايتکار» سناتور«ادن بشير قانت گلبدينی و افتبه جان ھم 

افضل جنايتکار بر سر تصاحب معدن طالی » سناتور«گلبدينی و   بين افراد بشير قانت١٣٩٧ دلو سال ٢٧به تاريخ 

 دھد که در نتيجه سه نفر کشته، چندين نفر زخمی و ده ھا خانواده وادار به ترک خانه می نورآبه درگيری سختی رخ

تالش داشتند تا از کارگران  اين سگ جنگی زمانی آغاز گرديد که نيرو ھای مسلح بشير قانت گلبدينی. ن کردندھای شا

 با مقاومت کارگران اين معدن مواجه گرديده و ءکه در ابتدا يک معدن طال در ولسوالی چاه آب واليت تخار باج بگيرند

غالم  افضل از اين باجگيری خبر می شوند، با افراد مسلح» تورسنا«فيض هللا از تفنگداران  که افراد مسلح ًبعدا زمانی

افراد غالم حسين و راکت پرانی از  حسين در بازار چاه آب به درگيری شروع کرده که در نتيجۀ پرتاب ھاوان از سوی

  .ای شان می شوندھير به فرار از خانه زده ھا تن از باشندگان محل ناگ سوی افراد فيض هللا نه تنھا چندين نفر کشته بلکه

، وحوش جنايتکار و مزدور طالبی، ئی و ناتوئیاشغالگر امريکا توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما از سوی درنده ھای

گروه   ٢٠، نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و بيش از ول جنگساالر ھاحجھادی، گروه ھای مسلح  تنظيم ھای جنايتکار

  .شوندمی ده ھا نفر قربانی اين گروگانگيری ز رو تروريستی ديگر به گروگان گرفته شده و ھر

  

 

  


