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    کابل-کبير 
 ٢٠١٨ اپريل ٠٣

  

  یمشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغال

١١  

  :از سوی وحوش طالبی» خندق«اعالم عمليات بھاری 

نام  جنايتکار اين مزدوران حلقه به گوش دولت ھای روسيه، ايران و پاکستان، عمليات بھاری به چند روز قبل طالبان 

ی عنوان کردند، اما واقعيت اين است ئامريکا له به درنده ھای اشغالگر ھدف اين عمليات را حممودهنرا اعالم » خندق«

با شناختی که از وضعيت   .خلق رنجديده و در بند ما، ھيچ ھدفی ندارد  به خاک و خون کشيدنکه وحوش طالبی جز

 خون و ، سال پر از١٣٩٧توان گفت که سال  و وحشی ھای طالبی داريم، به يقين می آشفتۀ سياسی منطقه و جھان

 اوضاع را نخواھد برای توده ھای ستمديدۀ ماست که دولت پوسيده و فرسودۀ جان کری ھرگز توان کنترول باروت

  .داشت

  

  : کشانددو انفجار انتحاری پی در پی در شھر کابل، ده ھا غير نظامی را به خاک و خون

 شھر کابل به وقوع پيوست و داعشی ھای منطقۀ ششدرک در نتيجۀ دو حملۀ پيھم انتحاری که روز دوشنبه دھم ثور در

ً تن ديگر که اکثرا غير نظاميان می ۵٠ تن کشته و بيش از ٣٠گرفتند، نزديک به  وليت آن را به عھدهؤخونريز مس

دوم در ميان  حملۀ انتحاری اول نزديک يک کورس آموزشی و نيم ساعت بعد حملۀ انتحاری. زخمی شدند باشند،

   .تخبرنگاران به وقوع پيوس

  

   :قتل عام يک خانواده در ولسوالی کشک رباط سنگی واليت ھرات

مسلح با حمله بر يک منزل مسکونی در روستای تونوش بيگ ولسوالی کشک رباط واليت  شب گذشته، چندين فرد

. قتل عام کردند شدند، ھفت تن از اعضای يک خانواده را که شامل زن و شوھر، سه خواھر و دو برادر می ھرات

حکومت پوسيده و فرسودۀ ھرات کشيدگی ھای  مقامات محلی. ن اين جنايت ھولناک دستگير نگرديده استکنون عامالتا

  .دانند می خانوادگی را باعث و بانی چنين جنايتی

  

   : ھزار زن، معتاد به مواد مخدر٨۵٠ 
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به   شمار کل زنان معتادبا مواد مخدر،» مبارزه«ارائه شده از طرف وزارت ھای صحت عامه و  به اساس گزارش ھای

گزارش شده و به تداوی فوری و   ھزار تن آنھا وخيم٢٠٠ ھزار تن رسيده که از آنجمله وضعيت ٨۵٠مواد مخدر به 

ی خدمات ئدرصد از اين زنان تحت پوشش بسيار ابتدا به اساس اين گزارش ھا تاکنون يک. عاجل ضرورت دارند

ليون و پنجصد ھزار آن يليونی که سه مي م٣٠در کشور . رار گرفته استرسد، ق می  نفر٢٠٠٠صحی که تعداد آنھا به 

فعال است که در يک  نا بستر برای مداوای معتاد٢۵٠٠ واليت آن کمتر از ٣٢مخدر مبتال گرديده، تنھا در  به مواد

ادۀ کشنده و که ھر روز صد ھا تن ديگر به اين م حالی  ھزار معتاد را مداوا نمايند، در۵٠سال شايد چيزی در حدود 

.  درصد کل نفوس افغانستان مبتال به مواد مخدر گرديده است١٢» متحد«گزارش ملل  بر بنياد. زھری روی می آورند

رقم در حال افزايش   درصد افزايش يافته و ھر روز اين۶٠ به اين طرف شمار معتادان به بيشتر از ٢٠٠٩سال  از

  .است

 ی، افزايش حمالتئرف مواد مخدر، فعاليت ھای وسيع گروه ھای مافياگسترش روز افزون مص فقر، بيکاری، فساد،

وطنفروشان بر سرنوشت مردم، افزايش روز افزون عساکر وحشی غربی   و انتحاری و انفجاری، حاکميت جنايتکاران

ھای  ی، تشديد وحشی گری ھای طالبان و داعشی ھا و باالخره افزايش فشار ھای کشورئامريکا ًمخصوصا درنده ھای

 بيداری و ستمديدۀ ما رقم زده که جز طماع ھمسايه، سرنوشت سياه، غم انگيز و دردناکی را برای توده ھای زحمتکش و

فعلی توسط آنھا، ھيچ راھی برای بيرون رفت از وضعيت  خيزش سراسری نيرو ھای ملی و مترقی و تغيير وضعيت

   .کنونی متصور نيست

 

  


