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  ٢٠١٩ نومبر ٢٩
  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴۶٨  
 

 ، موتر حامل غير نظاميان در١٣٩٨ قوس سال ۶ شام چھارشنبه :داما سر از قبرستان کشيدن رفتند، به عروسی می

 تن از توده ھای ١۵نتيجه  شاھراه عمومی ولسوالی امام صاحب واليت کندز با ماين کناره جاده برخورد نمود که در

اين جنايت ضد بشری زمانی به وقوع .  زن می باشند۶و   طفل٨بيچارۀ ما توته و پارچه شدند؛ در ميان کشته شده ھا 

 نقليه قصد داشتند تا در مراسم عروسی شرکت نمايند، اما با درد و دريغ که سر از ن اين واسطۀاپيوست که راکب

  .ير خروار ھا خاک بدون ھيچ گناھی دفن گرديدندقبرستان کشيدند و ھمه يکجا ز

از خون و باروت ما در نتيجۀ حمالت انتحاری و انفجاری،  چنين جنايات نابخشودنی در سرزمين اشغال شده و پر

ی و زمينی طرف ھای جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری بار ھا و بار ھا ئو حمالت ھوا کارگذاری ماين ھای کنار جاده

وحوش جنايتکار و  ی،ئی و غير امريکائدرنده ھای اشغالگر امريکا.  و کماکان تکرار خواھد گرديدگرديده تکرار

ھای تروريستی و خونريز ھيچ باکی از قتل و  مزدور طالبی و داعشی، نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و ساير گروه

جر ديده و ستم کشيدۀ ما باال کرده و ھمچون ھا را برای قتل عام توده ھای ز کشتار توده ھا ندارند و بی محابا آستين

  .درندئمردم بيچارۀ ما را ميحلقوم خون آشام  کفتار ھای

  

 در نتيجۀ سگ جنگی ھای خونين بين نيرو ھای :خانوادۀ ولسوالی ھای اندخوی، قورغان و قرمقولآواره شدن صد ھا 

و قرمقول واليت فارياب  وی، قورغانامنيتی دولت پوشالی با وحوش جنايتکار و مزدور طالبی در ولسوالی ھای اندخ

 خوردن و محلی برای ایراکثريت اين آواره ھا نانی ب . خانواده وادار به ترک خانه ھای شان گرديده اند١٣٠٠بيش از 

ًزندگی رقتبار آوارگان مخصوصا . گذرانند روز شان را در فضای باز می زندگی ندارند و در ھوای سرد شب و

   . کننده گفته شده و از کوچکترين امکانات زندگی محروم اندآنھا نگران کودکان و زنان

تصفيۀ ولسوالی ھای اندخوی، قورغان و قرمقول واليت فارياب از  دو ھفته قبل، نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی برای

  را به راه انداختند، اما ھنوز چند روزی از تصفيۀ اين ایهمزدور طالبی عمليات گسترد لوث وحوش جنايتکار و

حمله ور شدند و اينبار صد ھا  ھاولسوالی ھا نگذشته بود که دوباره درنده ھای خون آشام طالبی دوباره بر اين ولسوالي

 دور از خانه و کاشانۀ ھا اين ولسوالينجوررحاضر آوارگان  خانواده را مجبور به ترک خانه ھای شان کردند و در حال

   .گذرانند کانات زندگی شب و روز شان را با سختی میبدون کوچکترين ام شان در ھوای سرد و فضای باز


