
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارش ھا

  
  گزترشگران پورتال

٠٣.٠٩.٠٩  
  در افغانستان چه می گذرد؟ 
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  جنايتکاران طالبی چند جنايتکار جمعيتی را کشتند
ھر مھترالم مرکز واليت لغمان در برابر دروازه مسجد جامع آن  انتحاری در شسپتمبر يک حمله کنندۀ ٢به تاريخ 

در ميان کشته شدگان داکتر عبدهللا .  تن ديگر زخمی شدند۵۴ تن کشته و ٢٣واليت خود را منفجر کرد که در اثر آن 

ج و لغمانی معاون امنيت ملی و يکی از جنايتکاران جمعيتی، رئيس اجرايی واليت لغمان، سرپرست قبلی رياست ح

برادرش، داکتر عبدهللا که . اوقاف لغمان، رئيس شورای واليتی واليت لغمان و عده ای از مردم عادی به قتل رسيدند

تکاران جمعيتی در زمان جھاد در لغمان بود، بعد از آنکه توسط حزب اسالمی گلبدين به قتل رسيد، قاضی يکی از جناي

بعد از به قدرت رسيدن کرزی او توسط امنيت .  مردم لغمان دريغ نکردعبدهللا جانشين او شد و از ھيچ جنايتی در حق

چندی . جذب شد و مدتی رئيس امنيت ملی لغمان بود و بعد به مرکز آمد و معاون امرهللا صالح تعيين گرديد) خاد(ملی 

 يورش قرار ردموقبل که خانواده حضرت علی يکی از جنايتکاران ديگر جھادی که حال در ولسی جرگه عضو ميباشد، 

گرفت که پدرش کشته و زن و فرزندش را دزديدند، او  داکتر عبدهللا را متھم به اين کار کرد، اما نتوانست به او 

به اين خاطرعبدهللا دشمنان زيادی داشت، اما چون معاون امنيت بود و ھم به امريکايی ھا بسيار ضرری برساند، 

  . نزديک بود و ھم به کرزی، لذا تا حال مخالفان او کاری در برابرش از پيش برده نتوانستند

ظر داشتند تا با معلوم شدن داکترعبدهللا در بسياری از کارھای استخباراتی فعال بود و به اين خاطر امريکايی ھا در ن

وضعيت انتخابات و تشکيل به اصطالح دولت جديد، به صفت رئيس عمومی امنيت ملی تعيين شود و امرهللا صالح 

اما اينک مرگ به او مجال نداد و در مرکز . امکان زياد داشت که به عنوان مشاور امنيت ملی رئيس جمھور تعيين گردد

زمانی که جنگساالران شيرپور را چور ميکردند، داکتر عبدهللا نيز ازين چورسود خود . واليت آبايی اش توته توته شد

 را برايش آباد "مفشنی" بسيار لوکس و ی بھترين جايی را چاپيد و خانۀ سه طبقۀرا برد و در نبش جاده ای سواد حيات

  . کرد که ھر عابری را خيره ميسازد
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 اينکه درين عمليات چند جنايتکار اخوانی را از بين بردند، اما اکثر کشته شده وليت اين حمله را گرفتند و باطالبان مسؤ

 و اينکه طالبان.  و مظلوم ھم وجود دارد لغمان اند که در ميان کشته شدگان يک زن بيچارهگناهھا و زخمی ھا مردم بی 

وزی امروز يکی گلوی ديگری را اخوانی ھا ميان خود بر سر قدرت سگ جنگی به راه انداخته اند و اين برادران دير

 که د، ھمان سياست ھای جنايتکارانۀ اينان استميدرند، امر نيکی است، اما اين که ھموطنان زحمتکش ما به قتل ميرسن

  .      ھيچوقت از کشتن مردم ما ابايی نداشته و ھرچه بيشتر ميکشند به ھمان پيمانه خود را بيشتر راحت احساس ميکنند

  


