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   افغانستان- گزارشگران پورتال
  ٢٠١٨ جنوری ٠٢

  

 ؟در افغانستان چه می گذرد
٣٨٧  
  :حملۀ انتحاری در جريان ادای نمازه جنازه در شھر جالل آباد

ی شده در يک موتر به روز شنبه دھم ماه جدی در مراسم خاک سپاری گل ولی ولسوال پيشين  انفجار ماين کار گذار

 زخمی برجای گذاشت که ١۵ کشته و ١٨ولسوالی ھسکه مينۀ واليت ننگرھار که در شھر جالل آباد به وقوع پيوست، 

قربانيان اين انفجار را غير تمامی . وضعيت شماری از زخمی ھای اين حملۀ بزدالنۀ تروريستی وخيم گزارش شده است

 بعد از ظھر زمانی به ٠٢:٣٠انفجار حوالی ساعت . دھند نظاميان و شماری از آنان را اعضای يک فاميل تشکيل می

 .وقوع پيوست که مردم در در حال ادای نماز جنازه بودند

نظاميان به شدت افزايش يافته و از زمان اعالن ستراتيژی جدی امريکای جنايتکار، حمالت انتحاری و انفجاری بر غير 

روزی نيست که تعداد زيادی از مردم بيچارۀ ما قربانی اين حمالت جنايتکارانۀ طالبان جانی و داعشی ھای خونريز 

سالجاری چندين حملۀ انتحاری و ) ميزان، عقرب، قوس و جدی(به طور نمونه در جريان چھار ماه گذشته . نگردند

  :وع پيوسته که در اين حمالت تعداد زيادی از افغان ھا کشته و يا زخمی شدندوقه انفجاری به شرح ذيل ب

  
 ١٣٩۶) ميزان، عقرب، قوس و جدی( از حمالت انتحاری و انفجاری چھار ماه ه ایخالص

 جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا
شما
 ره

ی بر مرکز حملۀ انتحار کابل جدی٧ غير نظاميان 50 90
 فرھنگی تبيان در غرب کابل

1 

حملۀ انتحاری بر مرکز  پکتيا ميزان٢۵ نظامی 42 35
 فرماندھی پوليس

2 

نظامی و غير  30 21
 حملۀ انتحاری در ولسوالی اندر غزنی ميزان٢۵ نظامی

3 

حملۀ انتحاری در منطقۀ چشمو  قندھار ميزان٢٧ نظامی 49 9
 ولسوالی ميوند

4 

حملۀ انتحاری بر مسجد امام  کابل ميزان٢٨ غير نظاميان 56 55
 زمان

5 
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 کابل ميزان٢٩ نظاميان 15 4
ۀ حملۀ انتحاری بر درواز

ورودی مرکز آموزش نظامی 
 در غرب

6 

 ديپلمات نشينۀ انفجار در منطق کابل ميزان٣٠ غير نظاميان 5 22
7 

نظامی و غير  14 18
رابر يک حملۀ انتحاری در ب کابل عقرب٢۵ نظامی

 ھوتل در منطقۀ خيرخانه
8 

حملۀ انتحاری در شھر جالل  ننگرھار قوس٢ غير نظاميان 8 17
 آباد

9 

حملۀ انتحاری در منطقۀ  کابل جدی۴ غير نظاميان 9 5
 ششدرک

10 

 مجموع کشته شده ھا 278
276 

 مجموع زخمی ھا

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا 554
  
  

  : بغل در واليت غور جان باختند- دک در اثر بيماری سينه  کو۵٨ ماه، بيش از ٩در جريان 

 بغل و ده ھا کودک ديگر در اثر -  کودک در اثر مريضی سينه۵٨والن شفاخانۀ واليتی غور از جان باختن ؤمس 

غالم نبی يگانه رئيس صحت . مريضی سرخکان خبر دادند و دو عامل مھم اين مرگ و مير را فقر و سوء تغذيه گفتند

ی گويد که آمار مرگ و مير کودکان به مراتب از تعدادی که گفته شده، باالست اما به دليل دشوار گذر بودن راه غور م

  .توان به رقم واقعی مرگ و مير کودکان دسترسی پيدا کرد ھای بعضی قريه ھا، نمی

تان می باشد و جدی ترين  آسيب پذير جامعۀ ما نه تنھا در واليت غور بلکه در سراسر افغانسبخشاطفال و زنان دو 

سطح آسيب ھای طبيعی و اجتماعی بر زنان و کودکان به طرز وحشتناکی باال رفته، . رسند  میبخشآسيب ھا به اين دو 

روزی نيست که تعداد زيادی از اطفال و يا زنان در نتيجۀ حمالت انتحاری، انفجاری، ماين ھای کار گذاری شده، 

ی جدی جنسيتی وباالخره عدم رسيدگی به صحت طفل و مادر جان ھای شان را از خشونت ھای خانوادگی، تبعيض ھا

البته نبايد از . دست ندھند و از جانب دولت پوشالی و وابسته ھيچ توجھی به وضعيت زنان و اطفال صورت نمی گيرند

  . توقع خدمت به توده ھا را داشته باشيم،دولتی غرق در فساد و سراپا وابسته و مزدور

 

  


