
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ جنوری ٢٩
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢۵  

  :افزايش آتش سوزی ھا در شھر کابل مشکلی بر مشکالت

و جانی   چندين آتش سوزی بزرگ در شھر کابل به وقوع پيوسته که ضرر ھای بزرگ مالی از دو سال به اين طرف 

 :ًآتش سوزی ھا مختصرا اشاره می گردد به تعدادی از اين. را به ھمراه داشته است

 ھمزمان در يک سرای ١٣٩٣  عقرب٢٧به تاريخ : لآتش سوزی در سرای چوب فروشی و يک ساختمان در کاب -١

ی آتش ئدر يک ساختمان واقع شھرک طال چوب فروشی واقع حوزۀ ھشتم پوليس در منطقۀ کول حشمت خان و

ھای جانی به مردم وارد نگرديد، اما خسارات بزرگ مالی  اندر اين آتش سوزی زي. سوزی مھيب به وقوع پيوست

  .سوزی ھای مشخص نگرديده است علت آتش. را به ھمراه داشت

زدران در منطقۀ کوته سنگی شھر کابل موقعيت  مرکز تجارتی اباسين: نآتش سوزی در مارکيت اباسين زدرا -٢

 ١٧ آتش گرفت که در نتيجه يک نفر کشته، چھار نفر زخمی و ١٣٩۵  اسد سال١۴اين مارکيت به تاريخ . دارد

که علت آتش سوزی شارتی برق گفته شده، اما  با وجود آن. کانداران آن وارد گرديدبه د ليون دالر خسارۀ مالیيم

قبل برنامه  کانداران مرکز تجارتی زدران می گويند که طرح آتش زدن اين مارکيت ازولين و دؤاز مس برخی

که دولت بی کفايت و پوشالی کابل  دانستند به گفتۀ آنان کسانی که دست به چنين اقدامی زدند، می. يزی شده بودر

خواستند تا آتش را از آخرين منزل مرکز تجارتی اباسين  ، از ھمين روتسدر مھار کردن آتش سوزی ھا ناتوان ا

ی شايعه شد که در اين مرکز انتحاری داخل شده و نماند که قبل از آغاز آتش سوز ناگفته. زدران شعله ور سازند

  .از ترس انتحاری مارکيت را ترک کرد مردم

در بازار فروش تکه واقع تيمورشاھی شھر  در نتيجۀ آتش سوزی :آتش سوزی در بازار تکه واقع تيمورشاھی -٣

 به وقوع ١٣٩۶عقرب سال  ١٣اين آتش سوزی به تاريخ . محل سوختند کان و انبار تکه در اينکابل، بيش از ده د

  .ليون ھا افغان اموال تجارتی شان از بين رفتنديکانداران در نتيجۀ اين آتش سوزی مد به گفتۀ. پيوست

 در نتيجۀ يک آتش شوزی در بازار ليالمی ليسۀ ١٣٩۶سال  به تاريخ دوم جدی :آتش سوزی در بازار ليسۀ مريم -۴

کانداران ادعا د. ۀ حريق گرديدمعليون ھا افغانی طيه ارزش مکان باز صد د مريم نزديک بالک ھای مينه بيش

  .ًکان ھای شان قصدا به آتش کشيده شده استد دارند که
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 ١٣٩٧ عقرب ١٠تاريخ  اين آتش سوزی به :وقوع آتش سوزی در چندين مارکيت بزرگ واقع جادۀ نادر پشتون -۵

در نتيجۀ اين آتش سوزی صد ھا . وقوع پيوست هدر ناحيۀ دوم شھر کابل و در يکی از پر ازدحام ترين مناطق ب

  . مبدل شدندکان مارکيت خيرخواه به کلی به خاکسترد

 آتش سوزی مھيب در تانک ١٣٩٧  جدی سال١۴به تاريخ  :ی مکروريان سومھآتش سوزی در تانک تيل چھاررا -۶

ش سوزی ساختمان بزرگ در نتيجۀ اين آت. پيوست تيل احمديار واقع چھارراھی تانک تيل مکروريان به وقوع

 ١۵١ و ١۵٠داشت ھمراه با يکتعداد از منازل مسکونی بالک ھای  رھايشی و تجارتی که در جنب آن موقعيت

 ليون ھا افغانی بهي تن ديگر زخم برداشته و م۵٠اين آتش سوزی سه تن کشته و بيش از  در. ًشديدا آسيب ديدند

احمديار گفته شده   گاز از يک تانکر بزرگ گاز تانک تيلتأعلت اين آتش سوزی نش. مردم خساره وارد گرديد

 .است

، بخشی از قصر گلخانه و دفتر کار غنی آتش گرفته ١٣٩٧  جدی سال٢٧به تاريخ  :آتش سوزی در قصر گلخانه -٧

 کار امان هللا خان نيز زکه برخی از اسناد مھم آتش گرفته و قسمتی از مي است و گزارش ھا حاکی از آن است

 . استدهآسيب دي

در نتيجۀ آتش سوزی در مارکيت  ١٣٩٧ دلو ٧به تاريخ  :ی شھر کابلئآتش سوزی در مارکيت ميالد واقع مند -٨

در نتيجۀ اين آتش . پالستيکی و شيرينی باب به خاکستر مبدل شدند کان پاپوشی شھر کابل ده ھا دئميالد واقع مند

 .کان ھا وارد گرديدمالکين دنرسيد، اما ضرر ھای ھنگفت مالی به  سوزی به کسی آسيب

 ی، وحوشئاز طرف درنده ھای اشغالگر امريکای که روزانه ئبر بدبختی ھا و مصيبت ھا در سال ھای اخير عالوه

ستمديدۀ ما نازل می گردد،  طالبی، داعشی ھای خونريز و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی بر توده ھای زحمتکش و

مالی و جانی را به ھمراه دارد، مشکلی بر   ضرر ھای بزرگ و ھنگفتمعضل افزايش گراف آتش سوزی ھا که

بی ظرفيت پوشالی کابل نه تنھا از وقوع آتش سوزی ھا جلوگيری کرده  اما دولت بی کفايت و. مشکالت گرديده است

امکانات ضعيف و فرسودۀ اطفائيۀ که دارد ساعت ھا و بعد با  در بطن فساد حاکم بر تمام ادارات دولتی نمی تواند، بلکه

 .می گردد که آتش را مھار سازد» موفق«اکستر مبدل گرديد، خ که تمام چيز به از اين

 

 


