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  افغانستان - پورتال گزارشگران

  ٢٠١٩ اپريل ١١

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴۴۴ 

 

در کابل به روز » متحد«نمايندگی ملل دفتر  :در واليت ننگرھار کشته شدند  غير نظامی۴٠ روز گذشته، ۵در جريان 

 غير ۴٠ گذشته،  روز۵انفجار ماين ھای جاسازی شده در جريان   اعالن نمود که در نتيجۀ١٣٩٨ حمل ٢٠سه شنبه 

تمامی حمالت . نظامی ديگر زخم برداشتند ھا غير  کودکان در واليت ننگرھار کشته و ده نظامی به شمول زنان و

 .وحوش جنايتکار و مزدور طالبی و داعشی به وقوع پيوسته است انفجاری در مناطق مسکونی و رھايشی از سوی

 به» جنگ عليه تروريزم« به بھانۀ ٢٠٠١ی در ھفتم اکتوبر ئر امريکای و غيئامريکا از زمان يلغار درنده ھای اشغالگر

و خون کشيده می شوند و ھيچ   نيمه فيودالی، روزانه ده ھا تن از توده ھای ستمديدۀ ما به خاک–افغانستان مستعمره 

 اواخر ھياھوی ھرچند در اين. کشور به چشم نمی خورد ی از قتل و کشتار انسان ھا در اينئروزنۀ اميدی برای رھا

ی، ئکه تضاد حاد منافع امپرياليست ھای غارتگر امريکا کر نموده، اما از آنجائی گوش ھا را» صلح«مذاکرات مسخرۀ 

خصوص کشور ھای  ی و جمع کثيری از کشور ھای سرمايه داری ذينفع در قضيۀ افغانستان بهئچينی، اروپا روسی،

اميدواری ھا برای پايان جنگ وحشيانه و  ز جھان باھم گره خورده،شرور و غدار ايران و پاکستان در اين منطقه ا

   .و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی ادامه خواھد داشت ارتجاعی جاری کمتر ديده می شود و کماکان قتل

  

ميان  ن از چندين روز به اين طرف جنگ شديد و خوني:اھزاران خانواده از ولسوالی چپه درۀ واليت کنرھ کوچ اجباری

واليت کنرھا آغاز گرديده که  وحوش جنايتکار و مزدور طالبی با داعشی ھای خونريز بر سر تصرف ولسوالی چپه درۀ

جان شان خانه و کاشانۀ شان را ترک و آوارۀ ولسوالی ھای   خانواده مجبور شدند تا برای نجات٢۵٠٠تاکنون بيش از 

   .اطراف گردند

ھای امنيتی دولت پوشالی نتوانسته اين منطقه را تحت  لسوالی تاکنون نيروبه علت پر پيچ و خم بودن اين وًظاھرا 

که ناگذير به ترک خانه ھای شان شدند، در بين نيرو ھای داعشی و طالبی  کسانی به گفتۀ. تصرف شان در آورند

رای تصرف اين ب اين جنگ وحشيانه کماکان بين جنايتکاران طالب و داعشی ھای خونريز. نيز ديده می شدند خارجی ھا
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اين ولسوالی با .  ھزار جمعيت دارد٢٠اضافه از  ولسوالی چپه دره يک منطقۀ کوھستانی است که. ولسوالی ادامه دارد

  .بدخشان ھم مرز می باشد واليت ھای نورستان، ننگرھار، لغمان و

 

 

 

 


