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 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٩ اکتوبر ٠٨

  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴۵٩ 

 در اعالميۀ :ت والي٩نتيجۀ عمليات نظاميان دولت پوشالی عليه وحوش جنايتکار طالبی در  ده ھا کشته و زخمی در

 به نشر رسيده، آمده است که در نتيجۀ ١٣٩٨ ميزان سال ١۵پوشالی که به تاريخ  دولت» دفاع ملی«وزارت نام نھاد 

اندازی   ساعت گذشته راه٢۴ واليت طی ٩ی که در ئ عمليات ضربتی ھوا٩ی و ه ئتھاجمی و تصفيمشترک  عمليات١۵

در حاليست که روز گذشته نيز  اين.  طالب ديگر زخم برداشتند٧۶ طالب کشته و اضافه از ١٠٠گرديده، بيش از 

 تن ديگر آنھا زخمی شده ١٩  طالب کشته و٨۵در نتيجۀ آن   واليت که٩ عمليات در ١۵از راه اندازی » وزارت دفاع«

  .بودند، خبر داد

نظاميان دولت پوشالی و وحوش جنايتکار و مزدور طالبی که به دستور  در نتيجۀ جنگ ارتجاعی و وحشيانۀ جاری بين

ھا تن  ی و نظاميان رژيم خودکامۀ دولت ضد مردمی پاکستان تشديد می گردد، نه تنھا صدئامريکا درنده ھای اشغالگر

ستمديدۀ ما نيز به خاک و خون کشيده  ای اين جنگ کشته و يا زخمی می شوند، بلکه صد ھا تن از توده ھایاز طرف ھ

   .شده و خانه و کاشانۀ شان ويران می گردند

  

ی وحوش جنايتکار و مزدور طالبی در ئ دادگاه صحرا:یفونلي به اتھام تماس تسرپو  به شالق بستن يک دختر

 ۀ ضرب۴٠را به   ساله ھر يک٢٨ ساله با صبغت هللا ٢٢فونی راحلۀ ليب به جرم تماس تالمار واليت فاريا ولسوالی

آن ھم در برابر چشمان مردم محل نشان  اين جنايت فجيع و ھتک حرمت دو انسان. شالق در محضر عام محکوم کردند

 نبايد از اين گروه اھريمن بيشتر از می باشد، البتهاوباش به نام طالب  دھندۀ نھايت جھالت و عقب ماندگی مشتی اراذل و

  . داشتاين توقع

گی، جھالت، عقب ماندگی ھای ضد انسانی، تحجر فکری، گنديد طالبان جانی و مزدور که در سبعيت، جنايت، برخورد

 زبانزد عام و خاص اند، از لحظۀ والدت توسط جنراالن سفاک استخبارات پاکستان تاکنون و باالخره تعفن مغزی

 در تاريخ به شمار می حيث لکۀ ننگ ابدی بر جوامع انسانی  داشته که مننگينن مملو از اعمال گنديده و  ایهچتاريخ

 را با عملکرد ھای شان به نمايش گذاشته و به "سياسی اسالم"گان و مزدوران کثيف چھرۀ واقعی اين جنايت پيش. رود

 ھبی جامعه را به قھقرا، عقب ماندگی و تاريکی میسياسی توسط نيرو ھای متحجر مذ اثبات رساندند که گرفتن حاکميت

اسالمی نشان دادند   حاکميت وحوش جنايتکار و مزدور طالبی و سگ جنگی ھای تنظيم ھایاريکتدوره ھای . کشاند
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زير ساخت ھا، بربادی کشور، از بين بردن مدنيت   تباھی، بربادی، عقب ماندگی، جھالت، نابودیکه اسالم سياسی جز

  .تواند نمی ت چيز ديگری به ارمغان آوردهو انساني

  


