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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ ل اپري١۶

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴۴۵ 

 

رف ا با علم و معیعجيب مزدور طالبی کينه و دشمنی وحوش جنايتکار و : فراهمنھدم ساختن مکتب دخترانه در واليت

الوالده توسط آی اس آی پاکستان تاکنون از ھيچ نوع جنايت و ددمنشی در برابر  از زمان تولد اين موجود ناقص. دارند

تازه ترين مورد  در. ًتربيه در سرزمين اشغالی ما مخصوصا در برابر آموزش دختران دريغ نورزيده است تعليم و

 حمل سال ٢۵به تاريخ قريۀ تيوسک واليت فراه  در» شھيد بنفشه«سردمداران جھل و نادانی با انفجار مکتب دخترانۀ 

  .گرديدند  مانع آموزش بيش از يک ھزار دختر١٣٩٨

 مردم محل با سردسته ذاکرۀمنمودن اين مکتب کرده بودند، اما پس از  ھرچند قبل بر اين جنايتکاران طالب امر به بسته

روز دوشنبه ھمين   به يکبارهخبيث و رذيل اجازه داده بودند تا دختران به درس ھای شان ادامه بدھند ولی ھای اين گروه

مواد منفجره در صنف ھای اين مکتب، اقدام  جا نمودنه ھفته پس از يورش به مکتب و فرار دادن محافظ مکتب، با جاب

  .به منفجر نمودن اين مکتب کردند

ب را در که سردمداران جھل و نادانی به دستور باداران شان مکات اين اولين بار نيست و آخرين بار ھم نخواھد بود

پنج بار است که مکاتب را تنھا در واليت فراه منفجر  سازند و تاکنون بيش از کشورمنفجر و يا مسدود می  سراسر

   .ساخته اند

  

دھۀ   افغانستان اشغالی سرزمين خون و باروت است و در جريان چھار:ت منفجر ناشده جان ھفت کودک را گرفۀگلول

زحمتکش و ستمديدۀ ما توسط درنده  د و کماکان سريال قتل و کشتار توده ھایليون ھا انسان کشته و زخمی شدنياخير م

جنايتکار و مزدور طالبی و داعشی، نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و  ی، وحوشئی و غير امريکائھای اشغالگر امريکا

و ھيچ روزنۀ اميدی   داشتهِجنايتکار، تروريست و نيرو ھای تا دندان مسلح تنظيم ھای خونريز جھادی ادامه ده ھا گروه

   .به پايان قتل عام افغان ھا مشاھده نمی گردد

جا شده و مواد انفجاری منفجر ناشدۀ ه چھل سال گذشته ماين ھای جاب يکی ديگر از راه ھای قتل و کشتار افغان ھا در

 ر گزارش اخيری کهد. جنگ ارتجاعی و وحشيانه در اين مدت مورد استفاده قرار گرفته اند است که توسط طرف ھای

 افغان ١۴٠٠ بيش از ٢٠١٨سال  از سوی ادارۀ انسجام و ھماھنگی ماين روبی در افغانستان به نشر رسيده، آمده که در

  .ه اندمواد انفجاری منفجر ناشده گرديد دھند قربانی درصد آنھا را کودکان تشکيل می ۵٨که بيش از 
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نتيجۀ انفجار يک گلولۀ منفجر ناشده در منطقۀ بصرام شھر  ر د١٣٩٨ حمل سال ٢۵در تازه ترين مورد به تاريخ 

  . تن ديگر زخم برداشتند١٠داشتند کشته و  سال سن ١۵کودک که کمتر از  ٧مھترالم مرکز واليت لغمان 

  
 
  
  
  
  
  


