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 Reports  زارشھاگ

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠٢١ فبروری ٢١
  

  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴٧٩ 

انتحار تبديل شده که مدت چھل سال می شود مردم و طبقات  افغانستان به سرزمين جنگ، جنايت، ترور، انفجار و

 اين جنايات جانکاه و تلخ با تداوم و گسترش. سوزند ھا، انواع ظلم، ستم و استعمار می ستمکش آن در آتش بيداد گری

جنايتکار و مزدور طالبی  دامنۀ جنگ، جاسازی ماين ھای مقناطيسی کنار جاده ھا، حمالت انتحاری و تھاجمی وحوش

 که ده ھا تن در اين سرزمين ادامه دارد و روزی نيست و ترور ھای ھدفمند در آستانۀ مذاکرات دروغين صلح کماکان

  .  نشوندنفرين شده به خاک و خون کشيده

پيشينه و گسترده، مھاجرت ھای اجباری، افزايش مبتال شدن  بدبختی ھای ناشی از فقر مزمن اقتصادی، بيکاری بی

 ی باالی تمامیئواگير و ھمه شمول در تمام سطوح نظام پوشالی، حاکميت گروه ھای مافيا جوان ھا به مواد مخدر، فساد

وحوش جنايتکار داعشی،  ی روزمرۀئابعاد زندگی اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی مردم و باالخره درنده خو

توان زندگی را از توده ھای ما ربوده و کوچک  طالبی، اشغالگران خارجی و نيروھای امنيتی دولت پوشالی، تاب و

 از وقايع و گزارش ھای  ایهبه گوش. ر، استبداد و استثمار ديده نمی شوداستعما  برای آيندۀ عاری ازیترين روزنۀ اميد

    :دھنده پرداخته می شود تکان

وحوش جنايتکار (ھای مذاکره کنندۀ دو طرف  تأدر دوحه از ورود ھي» صلح«مذاکرات مسخرۀ به اصطالح  -١

 به خوشگذرانی و پرکردن ت ھای اعزامیأپيشرفتی نداشته و ھي تاکنون ھيچ) طالبی و مزدور و دولت پوشالی

اين واضح است که نيروھای انقالبی و مترقی نبايد کوچکترين اميدی به . اند شکم ھای گنديدۀ شان مصروف

اثری روی  که در نتيجۀ اين مذاکرات به ميان آيد کوچکترينی اکراتی داشته باشد و ھر نوع صلحمذ چنين

ن که عامال تا زمانی. ناعادالنه است م که چنين صلحی،تواني زندگی رقتبار توده ھای ما نداشته و گفته می

از جنايتکاران خلق و پرچم گرفته تا تنظيم ھای گرگ صفت  بربادی و تباھی چھار دھۀ اخير افغانستان اشغالی

 گروه تروريستی ديگر و حاکمان ٢٠جنايتکار و مزدور طالبی، داعشی و  ھفتگانه و ھشتگانه، وحشی ھای

قدرت را از جنايتکار طالبان گرفته، ) ۵٢ب(ير تنکوکرات دو دھۀ اخير که با حمايت غ سياسی تنکوکرات و

  .ميز محاکمۀ خلق کشيده نشوند ما ھرگز شاھد رسيدن به صلح عادالنه نخواھيم بود به
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 نفر در افغانستان اشغالی کشته و زخمی شده ٨۵٠٠از   اضافه٢٠٢٠دھد که در سال  اخبار منتشره نشان می -٢

دھد و در ميان آنھا  ھا را توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما تشکيل می که بيشترين تعداد کشته ھا و زخمی

 .بيشتر ديده می شود زنان و اطفال

 ۀار قلعبعد از ظھر در مربوطات ناحيه ششم سرک چھ حوالی ساعت پنچ و نيم: ١٣٩٩به تاريخ اول دلو  -٣

انفجار ماين مقناطيسی قرار گرفت که در نتيجه دو نفر غير  چھاردھی يک عراده کروالی شخصی ھدف

 .ديگر زخم برداشتند نظامی کشته و دو غير نظامی

اين دو طالب . ارزگان دو طالب زخمی و کشته شدند در نتيجۀ انفجار ماين در شھر ترينکوت مرکز واليت -۴

 ماين انفجار کرده و ،جا کردن ماينه ترينکوت انتقال دھند قبل از جاب ا به شھرخواستند ماين ر وحشی که می

 .کشته و ديگرش را زخمی نمود   راز آنانايک تن 

 شيوان ولسوالی ۀی را در مربوطات ساحئ ھواۀيک حمل ی دولت پوشالیئ، قوای ھوا١٣٩٩ دلو ١٠به تاريخ  -۵

 طالب وحشی کشته و ۶نتيجه در بی انجام داده که گاه وحوش جنايتکار طال باال بولک واليت فراه باالی قرار

  .دو تن زخمی شدند

 شھر ترينکوت مرکز ی"خان آقا"طالب را در قريۀ  نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی دو مخفی گاه جنايتکاران -۶

 . طالب وحشی کشته شدند٧ واليت ارزگان ھدف قرار داده که در نتيجه

 ۀ دولت پوشالی واقع در ساحۀقرار گاه نظم عام  يکوحوش طالبی با حمله يک موتر بمب نوع کماز بر -٧

قرار گاه را از بين برده و چندين تن از نيرو ھای امنيتی  گندمک ولسوالی شيرزاد واليت ننگرھار ساختمان

 .زخمی ساختند دولت پوشالی را کشته و

جۀ بی کفايتی دولت توده ھای ساير واليات کشور در نتي توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ واليت بدخشان ھمچون -٨

 گريبان اند و در وضعيت بسيار سخت و طاقت فرسا در حال جان کندن می پوشالی با زندگی سخت دست به

  ایهقبل يک تن از اھالی ولسوالی جرم واليت بدخشان به دليل فقر و تنگ دستی چار که چندی باشند، چنان

ھرچند . پايان داد  سرمايه و دالالن داخلی آنخودکشی نديد و به زندگی رقتبار خود زير سايۀ شوم کفتاران جز

ن فجايع  و نيرو عليه عامالءبايد با تمام قوا خودکشی برای اين نامراد آخرين راه بود، اما اين راه چاره نيست و

  .ناپذير را به راه انداخت است جاری در افغانستان اشغالی مبارزۀ خستگی

امنيت ملی دولت پوشالی در شھرستان واليت کندز  ، وحوش طالبی باالی يک پوستۀ١٣٩٩ دلو ١۴به تاريخ  -٩

  .کشته و زخمی کردند از اين نيرو ھا را تن  ١۶حمله کرده و 

خانه شھر کابل آماج انفجار ماين مقناطيسی قرار گرفته  ی حصه اول خيرئيک عراده موتر نوع رنجر در گوال -١٠

 در واليت کابل رخ داد که در ٩:١۴ھمچنان انفجار دوم ساعت . پوشالی کشته شد تی دولتو يک نيروی امني

 .تن زخمی شدند ۶نتيجه 

ناحيه اول شھر  راده رنجر مربوط فرماندھی پوليس ننگرھار بهعدريک انفجار ماين مقناطيسی در يک  - -١١

   . تن از نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی کشته شدند٣جالل آباد، سه 

 تن ديگر ٧ طالب کشته و ١٠ب سبز پوش واليت فاريا ی باالی روستای ولسوالی خواجهئر يک حمله ھواد -١٢

 تن کشته و ١١ی بر يک تجمع طالبان ئ حمالت ھواۀتال واليت بلخ در نتيجمچ  ولسوالیۀدر منطق. زخمی شدند

 . شدند تن زخمی٨
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يت ننگرھار از وجود وحوش جنايتکار و سازی وال نيروی ھای امنيتی و نظامی دولت پوشالی برای پاک  -١٣

گندمک، قاضيان، پکنزی و صواتيان را از وجود تروريستان پاکسازی  مزدور طالبی اقدام کرده، قريه ھای

. مسدود شده بود، باز کردندو حصارک و شيرزاد را که از طرف طالبان ماين گذاری  نموده و راه عمومی

 . طالب کشته شدند٣٠عمليات  درين

اين   بر رمه  داران  ولسوالی چھار کنج واليت بلخ ، وحوش جنايتکار طالبی در١٣٩٩ دلو ١٩يخ به تار -١۴

زخمی ھای اين جنايت فجيع توده  کشته و.  نفر را زخمی ساختند٩ولسوالی حمله کرده و چھار نفر را کشته و 

 . نان رمه داری می کردند ایهلقم ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما بوده که برای پيدا کردن

واليت پروان شھر چھاريکار مقابل پوھنتون پروان ھدف  يک عراده موتر رنجر امنيت ملی دولت پوشالی در -١۵

 .که يک تن کشته و پنج تن ديگر زخمی شدند انفجار ماين مقناطيسی قرار گرفت

  . نفر کشته و زخمی شدند۴٢پوشالی با علی پور بيش از  در نتيجۀ سگ جنگی بين نيرو ھای امنيتی دولت -١۶

حک کرد » امپرياليزم خونريز«پوشالی و جامعۀ بين المللی  فقر و تنگدستی لکۀ ننگ ديگری بر پيشانی دولت -١٧

 ھای فقير و بيچارۀ ما در بدل پول ناچيز به منظور تداوی اطفال شان مجبور شدند تا  تن از توده۶که  و آن اين

  .گرده ھای شان را بفروشند

الدين واليت تخار ءدولتی و طالبان در ولسوالی خواجه بھا ان نيرو ھای، در جنگ مي١٣٩٩ دلو ٢١به تاريخ  -١٨

 ۀھمچنان در ولسوالی رستاق واليت تخار اسالم الدين مبارز از جمل. شدند  تن کشته و يک تن زخمی٢

  . کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشور کشته شدورزشکاران

وجود ه  بیشھر کابل انفجار صورت گرفته و خسارات ر آب دۀباالی يک موتر نوع سراچه در چھاراھی فوار -١٩

 و ءرياست احيا   نوع کروال مربوطۀ باالی يک واسط۵ ۀمربوط حوز  کمپنیۀھمچنان در منطق. آورده است

 .کشته و سه تن زخمی شدند انکشاف دھات واليت ميدان وردک حمله صورت گرفته در نتيجه دو تن

 ده يک ولسوالی ده يک ۀپوشالی در يک عمليات به قري  دولت، نيرو ھای امنيتی١٣٩٩ دلو ٢٢به تاريخ  -٢٠

 باش افراد انتحاری طالبان و مرکز بودوساخت واسکت ھای انتحاری  واليت غزنی يک قرارگاه محل ساز و

 دو پاکستانی کشته و سه تن ديگر  و تروريست عرب۶شمول ه  تروريست ب٢٢نتيجه  را تخريب کردند که در

  .گرديدند شان باز داشت

 کارته ۀعبدالعلی ولسوالی پغمان، قوای مرکز و ساح ، سه انفجار در ساحات قلعۀ١٣٩٩ دلو ٢٢صبح روز  -٢١

 .رخ داده که باعث تلفات و خسارات به مردم بدبخت و بيچارۀ ما گرديدند  شھر کابلۀ نادريۀپروان عقب ليس

ر تن از افراد غير نظامی کشته يک پوليس محلی با چھا  واليت کنر در انفجار يک ماينۀدر ولسوالی چپ در -٢٢

 .شدند

مواد نفتی، گاز مايع و مواد وارداتی و صادراتی در   موتر حامل١٠٠٠، نزديک به ١٣٩٩ دلو ٢۵به تاريخ  -٢٣

ليون دالر به بخش خصوصی ي م٢٠٠گرفت که در نتيجه نزديک به  گمرک اسالم قلعه واليت ھرات آتش

  . تا گلو در آن غرق اند و عمالشسادی است که دولت پوشالیاين حادثه ناشی از ف .ضرر و زيان وارد گرديد

  

 


