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  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴۵٠ 

 
 سرطان ١۶صبح روز يکشنبه  :را در واليت غزنی به خاک و خون کشيدند وحوش جنايتکار و مزدور طالبی، کودکان

ح به اصطالت ألمان و قطر با ھيابه کمک و وساطت دولت ھای  که سردسته ھای گرگان گرسنۀ طالبی  در حالی١٣٩٨

در دوحه به چانه زنی پرداخته بودند، يک موتر مملو از » صلح«االفغانی  بين ھای مسخرۀ ذاکرهمافغانی روی آغاز 

شدن بيش از  با حمله بر مرکز اطالعاتی دولت پوشالی در منطقۀ شامير شھر غزنی باعث کشته و زخمی مواد منفجره

رصد ويران د ٨٠آنھا بيشتر از  اين حملۀ ھولناک نزديک سه مکتب خصوصی و دولتی که يکی از.  تن گرديد٢٠٠

به را وليت آن ؤاين جنايت فجيع، وحوش درندۀ طالبی مس گرديده و منازل مسکونی به وقوع پيوست و در اولين ساعات

  .ب ديده می شود ھا ده ھا شاگر مکتدر ميان کشته ھا و زخمی. دوش گرفت

ی، جنايتکاران ئکای و غير امريئکه شامل درنده ھای اشغالگر امريکا طرف ھای جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری

گذشته  داعشی ھای خونريز و نيرو ھای نظامی دولت پوشالی می گردند، در طول نزديک به دو دھۀ مزدور طالبی،

. کماکان قتل عام توده ھای ما جريان دارد صد ھا ھزار تن از توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما را به خاک و خون کشيده و

طرف به راه افتاده، خواب و خيالی بيش نيست، چراکه مجريان داخلی   به اينهاکه از چندين م» صلح«ھياھوی مسخرۀ 

 توانند و صالحيت ندارند تا بدون ھدايت و گاه نمی شامل دولت پوشالی و وحوش طالبی ھيچ جنگ وحشيانۀ جاری

درنده ھای اشغالگر جاری که شامل  باداران شان در اين باره حرفی بزنند و يا عاملين خارجی جنايت و بربريت ۀمشور

ھای غدار و ضد مردمی پاکستان و ايران و ساير دولت ھای  غربی به سرکردگی امريکا، امپرياليزم روسيه، دولت

 زمانی که منافع شان در سرزمين اشغالی افغانستان گره خورده، به منافع شان نرسيده و تا طماع ھمسايه، منطقه و جھان

سرزمين خون و باروت برقرار  گذارند که حداقل صلح نسبی در اين نرسند، نمی به منافع شان ءکه به نحوی از انحا

، یئخشونت، جنايت، بربريت، وطنفروشی، اقتصاد مافيا ی از ھر نوعئيگانه راه رسيدن به صلح واقعی و رھا. گردد

 وجود طن از لوث ی وئھا و باالخره تباھی و بربادی اين کشور رھا حمالت انتحاری و انفجاری، قتل و کشتار افغان

 جنايتکاران چھار دھۀ اخيراز نوع خلقی، پرچمی، جھادی، طالبی و سرسپرده ھای غربی می وطنفروشان، جواسيس،

  .باشد
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 در نتيجۀ انفجار يک حلقه ١٣٩٨ سرطان ١٧به تاريخ  : طفل گرديد٧واليت غور باعث جان باختن  انفجار ماين در

اين .  ساله بودند١۵  سال تا۵زير  اين اطفال از. ً طفل جان باخت و يک طفل ديگر شديدا زخم برداشت٧غور،  ماين در

. اطفال نازنين در حال چراندن مواشی شان بودند زمانی به وقوع پيوست که» سمک دولت يار«جنايت فجيع در قريۀ 

ش جنايتکار طالبی، وحشی گری ھای درنده ھای اشغالگر و ی وحوئدر نتيجۀ درنده خودر طول يک ھفتۀ گذشته 

  .نده انيرو ھای امنيتی دولت پوشالی بيش از صد طفل کشته و زخمی شد حمالت

گرسنۀ جنگ وحشيانۀ جاری در طول نزديک به دو دھۀ گذشته بوده  گرگان ۀقتل و کشتار اطفال جزء سرگرمی روزمر

  .کنند در دريدن گلوی اطفال و ريختن خون آنھا نمیکوچکترين مکثی  و اين جنايتکاران تاريخ

 

  


