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جنگ خونين در تگاب
در نتيجه درگيری ھای مسلحانه ميان نيروی ھای امنيتی ومخالفين مسلح دولت در ولسوالی تگاب واليت کاپيسا عالوه
بر وارد شدن تلفات به طرف ھای درگير جنگ ،به افراد ملکی نيز آسيب رسيده است .
به گفتۀ منابع مسؤول در اين درگيری ھا که ناوقت روز جمعه در ساحات مرکزی ولسوالی تگاب رخ داده است ،در اين
جريان يکتن از افراد ملکی کشته وشش تن ديگر از آنان زخمی شده است .
قيس قادری سخنگوی والی کاپيسا در مورد اين رويداد به راديو آزدای گفت در نتيجۀ اين درگيری ھا بيشترين آسيب به
افراد ملکی در محل وارد شده است .
"در ولسوالی تگاب واليت کاپيسا گروه طالبان از چندين استقامت با انداخت ھای سالح ھای سبک وسنگين  ،باالی
پوسته ھای پوليس محلی در مناطق جوی بار ،گلذارخيل وشاکوت جنگ را آغاز کردند ،که با مقاومت شديد نيروھای
امنيتی مواجه شده ودر جريان در گيری يک نفر از گروه طالبان به نام جمال مشھور به شمال ساکن شينخيل تگاب کشته
شده و يک از سرباز پوليس محلی مجروح است ومتأسفانه در جريان ھمين درگيری يک نفر به نام نقشبنداز اھالی
قريه ،که فرد ملکی است کشته شده و به تعداد شش تن ديگر از افراد ملکی زخم برادشته اند زخمی ھای اين رويداد به
نزديک ترين شفاخانه انتقال داده شده اند وضعيت زخمی ھا ھم خوب است ".
کشته وزحمی شدن افراد ملکی در اين رويداد واکنش مردم را در واليت کاپيسا به دنبال داشته وباشندگان محل از ادامۀ
موارد آسيب رسيدن به افراد ملکی بيگناه ،نگران به نظر می رسند .
محمد حسين سنجی رئيس شورای واليتی کاپيسا در اين مورد می گويد  ،به افراد ملکی بيشتر از سوی مخالفين مسلح
دولت آسيب وارد می شود .
"جنگ نتيجه اش منفی است وھميشه افراد ملکی ما متضرر می شوند ،اگر افراد ملکی متضرر می شوند از طرف
گروھای مخالفين مسلح حکومت متضررمی شوند نه از طرف دولت  ،دولت بسيار از دقت کامل درجنگ کار می گيرد
تا افراد ملکی متضرر نشوند ".
اما دراين مورد مخالفين مسلح دولت تا حال چيزی نگفته اند .
آسب رسيدن به افراد ملکی درجريان جنگ ميان طرف ھای درگير درمناطق ناآرام واليت کاپيسا سبب شده است تا صدا
ھا خانواده از منازل شان بيجا شده وبه جاھای ديگر متواری شده اند .
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