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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ اکتوبر ٠٣

  ؟دگذر در افغانستان چه می
۴۵۶ 

  

  وحوش جنايتکار و مزدور طالبی با حمله ھای:رن آواره ساختن ھزاران خانواده در واليت تخاعامال تف لعنت بر جبين

 جريان چند واليت تخار در وحشيانه بر ولسوالی ھای چاه آب، ينگی قلعه، خواجه غار، بھارک و نواحی شھر تالقان

خانواده گرديده و خانواده ھای فقير و نادار اين ولسوالی ھا  روز گذشته باعث آواره و کوچ اجباری بيش از چھار ھزار

به  اين در حاليست که شمار بيجا شده ھای داخلی ھر لحظه رو. نده ابه ترک محل زندگی شان شد سر و پا برھنه ناگزير

توده ھای فقير و بيچارۀ ما کشته  جۀ اين جنگ وحشيانه و ارتجاعی صد ھا تن ازعالوه بر آوارگی در نتي. افزايش است

در حال حاضر نيرو ھای امنيتی . ارتباط با اين مناطق در دست نيست و يا زخمی شده که تعداد دقيق آن به دليل قطع

کشتار  ی باعث قتل وئروًبرای عقب زدن جنايتکاران طالب وارد عمل شده که مطمئنا اين رو در  دولت پوشالی کابل

   .کنند را ويران و نابود می شمار بيشتری از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما گرديده و خانه و کاشانۀ آنھا

ی ئفقير ترين و بی چيز ترين توده ھای در بند ما طعمۀ درنده خو از دو دھه به اين طرف روزی نيست که ده ھا تن از

 مسايه، وحوش جنايتکار و مزدور طالبی، داعشی ھای خونريز، نيرو ھای امنيتیھای طماع ھ اشغالگران غربی، دولت

   .اختطافچی نگردند دولت پوشالی، جنگساالران و قومندان ھای جھادی و ده ھا گروه تروريست و باند ھای

  

ساله  ٩باشندگان کارتۀ علی آباد واليت بلخ می گويند که آصفه دختر  : ساله را بريدند٩دختر  در واليت بلخ گلوی

غالم رسول پدر . را با چاقو بريدند که در خانه تنھا بود، افراد ناشناس چاشت روز وارد خانۀ شان شده و گلويش زمانی

اين خانوادۀ . ن اندسنگ است که با فقر و بدبختی دست به گريبا اين دخترک معصوم، کارگر فقير و بيچارۀ معدن زغال

مشتی اراذل و  ی از سویئی کفن و دفن دختر خردسال شان را که وحشيانه و با درنده خوئمراسم ابتدا یئفقير حتی توانا

زدن مانده و به يک جسد بی جان مبدل شده  مادر آصفه از فرط ناراحتی از حرف.  ندارد،اوباش گردنش بريده شده

  .است

مواد مخدر، بيکاری، فقر، بدبختی، انحطاط اخالقی، انتحار،  م که قتل، کشتار، جنايت،کني ما در کشوری زندگی می

روز  اين کشور ھمه روزه و بی وقفه جريان دارد و توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما ھر انفجار، دزدی و بربادی

ياسی کشور از طريق راه اندازی س که شرايط عينی برای تغيير کيفی در نظام با وجودی. شاھد جنايات فجيع می باشند

بنابر نبود نيرو ھای انقالبی، مترقی و آزاديخواه در صحنۀ سياسی  سفانهأ دموکراتيک وجود دارد، اما مت-ی انقالب مل
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جامعۀ عاری  بردن سطح آگاھی توده ھا و مھيا ساختن شرايط ذھنی، ھنوز سالھا نيازاست تا ما به کشور به منظور باال

  .استبداد دست بيابيماز استعمار و 


