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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ فبروری ١٩
 

  ؟ گذردیدر افغانستان چه م

۴٣۵ 

  :مسخره» صلح «ۀشتر در پروسي بی ھایريازگي به ھدف امتید جنگ ارتجاعيتشد

تگستر يزم جنايالي خاص امپرۀنديلزاد نماي خلی به نام زلم ایهن سرسپرديمسخره ب» صلح«ن اواخر مذاکرات يدر ا 

دا نموده و تاکنون ي ظاھراً سرعت پیتکار و مزدور طالبي وحوش جناینده ھايافغانستان با نما» صلح «یکا برايامر

م را ي مستقۀ مذاکرۀنيکار ننشسته و تاکنون دوبار زميز بيه نيزم روسياليھمزمان امپر. دار داشتندين بار باھم ديچند

تکاران و وطنفروشان احزاب، گروه ي و طالبان و سرجنایدولت پوشال»  صلحیعاليراشو «ینده ھاين طالبان و نمايب

  .  در مسکو برابر نموده استی جھادیم ھايھا و تنظ

 یتکار و مزدور در اقصي با طالبان جنای دولت پوشالیتي امنیرو ھاين ني بی جاریگر جنگ ارتجاعياز جانب د

ن ي نموده و از ایئ حمالت گسترده تالش دارند تا قدرت نمایراه انداز با یده و وحوش طالبيد گردينقاط کشور تشد

 را که در ی از حمالت وحوش طالب ایهبه صورت فشرده خالص. ز مذاکره برسندي در میشتريازات بيق به امتيطر

  : گرددی میادآوريالً يوسته، ذيچند روز گذشته به وقوع پ

رو يت بغالن با ني والی شھر پلخمرۀن طالب در حومتکاراي از جنای گروھ١٣٩٧ دلو سال ٢٨خ ي به تار-

  .  کشته شدندیس محلي پول١٠ طالب و ۶جه ي پرداختند که در نتیري به درگی دولت پوشالیتي امنیھا

ان ي نظامۀژي ویرو ھايات ني عملۀجي، در نتی و به نقل از منابع آگاه نظام١٣٩٧ دلو سال ٢٨خ ي به تار-

  . طالب کشته شدند١۵ت قندھار يمور والي بند تۀ در منطقیدولت پوشال

 ی دولت پوشالیتي امنیرو ھايتکاران طالب و نين جناي بیري درگۀجي در نت١٣٩٧ دلو سال ٢٨خ ي به تار-

گر زخم ي تن د٢ طالب کشته و ۵اب، يت فاريصار والي قی ولسوالۀک پوستيدر ساحات قره قول و 

  .گر زخم برداشتندي تن د٢ کشته و یتي امنیروھايک تن از ني یرين درگيھمچنان در ا. برداشتند

 در ی دلو سالجار٢٨خ ي به تاری و وحوش طالبی دولت پوشالیتي امنیرو ھايان نيد مي شدیريبر اثر درگ

  . گر زخم برداشتندي تن د٧ طالب کشته و ١٧اب يت فاريصار والي قیک ولسوالي ارکلۀيقر

ان ي گفته است که در جر ایهين با نشر اعالمي شاھ٢٠٩ ی، قول اردو١٣٩٧ دلو سال ٢٧خ ي به تار-

ت ي والۀ دشت قلعی در ولسوالیه مواضع وحوش طالبي علی دولت پوشالیتي امنیرو ھاي نیئات ھوايعمل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ن آمده ي شاھی قول اردوگري دۀيک اعالميھمچنان در . گر زخم برداشتندي تن د٩ طالب کشته و ١٠تخار 

 طالب ۴ دلو، ٢٧ت سرپل، عصر روز شنبه ياد والي صیات ولسوالد در مربوطيات وليکه در تداوم عمل

  .گر زخم برداشتندي تن د٧کشته و 

 در ی با وحوش طالبی دولت پوشالیتي امنیرو ھاين ني بیري درگۀجي در نت١٣٩٧ دلو سال ٢٧خ ي به تار-

ً در ساحات سرکلي ارغنداب والیمربوطات ولسوال  ٩نر ينت کاۀ، سرخ سنگ و پوستیت زابل مخصوصا

  .  طالب زخم برداشتند٧طالب کشته و 

تکار و ي با وحوش جنای دولت پوشالیتي امنیرو ھاين نيد بي جنگ شد١٣٩٧ دلو سال ٢۶خ ي به تار-

 ساعت ١٣ش از ياب  آغاز و بيت فاريوان والي المار، پشتونکوت و گرزی ھای در ولسوالیمزدور طالب

 ۴ یرين درگيھمچنان در ا. گر آنھا زخم برداشتندي تن د١٧ طالب کشته و ١٨ن جنگ يدر ا. دوام کرد

ن يام به رسانه ھا گفته اند که در ايالبته طالبان با فرستادن پ.  شدندیگر زخمي تن د٢ کشته و یتي امنیروين

  .ن وارد کرده اندي کابل تلفات سنگی دولت پوشالیتي امنیرو ھاي به نیريدرگ

 تن ١٣ شھر فراه ۀ در حومیتي امنۀن پوستي با حمله بر چندیلب وحوش طا١٣٩٧ دلو سال ٢۴خ ي به تار-

ت ي گذشته وضعیدر روز ھا.  ساختندیگر را زخمي تن د١٠ را کشته و ی دولت پوشالیتي امنیرو ھاياز ن

 تعداد یتي امنی با حمله بر پوسته ھایده و ھمه روزه وحوش طالبيم گرديگر وخيبار د کي فراه یتيامن

  . سازند ی می را کشته و زخمی دولت پوشالیتي امنیرو ھاي از نیاديز

ک از ي ھمه روزه ادامه داشته ھر ی دولت پوشالیتي امنیرو ھاي و نین وحوش طالبي ھا بیشدت و حدت سگ جنگ

، باغ ین جنگ ھا در ساحات مسکونيت اياکثر. ا به عقب بزندي را مغلوب و یگري تالش دارد تا دیرين درگيطرف

 ی به مردم میدھند که نه تنھا باعث خسارات ھنگفت مال ی رخ مۀديچاره و ستمدي بیباش توده ھاھا و محالت بود و 

  .  شوندیده مي ما به خاک و خون کشۀديچاره و ستمدي بیگردند، بلکه ھمه روزه ده ھا تن از توده ھا

 
 
  


