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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
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 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان - گزارشگران پورتال

  ٢٠٢١ جنوری ٢٧
 

  ؟دگذر چی میدر افغا نستان 

۴٧٨  

امريکا   به نام خليلزاد اين کاسه ليس امپرياليزم جنايتگستر ایهنامه ميان وحوش طالبی و جرثوم بعد از امضای موافقت

  خلق مزدبگيران امنيتی دولت پوشالی و افغانستان، حمالت جنايت کارانۀ طالبان جنايتکار عليه» صلح«در امور 

  .ًبه گوشۀ کوچکی از آن ذيال پرداخته می شودشدت اوج گرفته که   بستمديده و زحمتکش ما

خانه ھای افراد ملکی در   چندين فير ھاوان را باالی١٣٩٩ عقرب ١ قبل از ظھر ٨:۵٠طالبان جنايت کار ساعت  -

 تن ديگر زخمی ١۴ تن از افراد ملکی کشته و ۴ ولسوالی شيرين تگاب واليت فارياب پرتاب کردند که در نتيجه

  .شدند

مين    واليت و کابل با انفجار موتر بمب ھا،٢۴وحوش طالبی در   به اينطرف حمالت١٣٩٩ عقرب ۵از تاريخ   -

 .  ادامه داردشدت ادامه يافته و کماکانب  غيرنظامی ھای چسپکی و ترور ھای دھشناک اشخاص و افراد

  روز اول جدی توسط  شام   الجزيرهيس اتحاديه خبر نگاران واليت غزنی و خبر نگارئ نيکزاد ررحمت هللا -

 .طالبان مسلح کشته شد

ولسوالی دولت آباد واليت فارياب   در اثر انفجار يک موتر پر از مواد منفجره طالبان در١٣٩٩ جدی ٢به تاريخ  -

 و اجساد دھا غير نظامی زير آوار منازل شان باقی  ديگر زخم برداشتند  جان دو نظامی را گرفت و چھار نظامی

 .انده استم

 ھفتم ۀمربوطات ناحي  در٨:۴۵ جنايات شان حوالی ساعت ۀ تروريستان طالب در ادام١٣٩٩به تاريخ سوم جدی  -

 .را با راننده اش مورد حمله قرار داده و کشتند " فيفا " یئيس اجرائر  يوسف رشيد

ارشد جنايتکاران طالب  یيک تن از سر گروه ھا  مشھور به اعزام   مولوی عزت هللا١٣٩٩به تاريخ پنجم جدی  -

  .يک محافظش کشته شد  در ولسوالی اشکمش واليت تخار با

ھفتم امنيتی کابل در اثر انفجار يک ماين مقناطيسی موتر کاستر کارمندان   حوزهۀدر ماه جدی امسال در ساح  -

 .مرکزی تخريب و چھار تن آنھا کشته شدند احصائيه
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 تن از محافظينش ۶با   مولوی وکيل احمد مشھور مال ناظم والی طالبان برای فارياب١٣٩٩ جدی ١٣به تاريخ  -

 .کشته شدند

لسوالی دھراود واليت ارزگان و  حمالت متقابل نيرو ھای دولتی و طالبان درۀ در نتيج١٣٩٩ جدی ١۶به تاريخ  -

 . تن ديگر شان زخمی شدند٣ھشت طالب مزدور کشته و 

خاکريز ھدف قرار   گروه طالبان در حال حمله در مربوطات ولسوالی ھای ارغنداب١٣٩٩ جدی ١٨خ تاريه ب -

 نفر ديگر ١۵ طالب کشته و ۵٣در نتيجه  . تروريستی بودند ۀداده شدند که مصروف پالن سازی برای اجرای حمل

 .شان زخمی شدند

 . ھايشان تخريب شده استمھمات و ماين  موتر سايکل يک مخفی گاه و تعداد زيادی سالح،۴  -

ھای امنيتی دولت پوشالی و وحوش طالبی در مربوطات ولسوالی  بين نيرو   درگيری١٣٩٩ جدی ١٩در شب  -

 قومندان آنھا کشته و ھفت تن ديگر زخم شديد ٢ طالب به شمول ۵گرفته که  غوريان واليت ھرات صورت

 .برداشتند

 مخفی گاه ١و    نقليهۀ واسط١ کشته و ٢٨مزدور  دولت  فاعیطالبان با نيرو ھای د  درگيری  در١٣٩٩ جدی ٢١ -

 .دست آنھا افتاده استه خفيفه و مھمات ب  زيادی از سالح ھای ثقيله وشمار

امنيتی دولت پوشالی باالی يک زندان طالبان در مربوطات   و ھایر جدی در اثر يک عمليات ني٢۵تاريخ ه ب -

 . طالبان رھا گرديدندۀ و شکنجسد نظامی و غير نظامی از حب نفر از افرا١٣ھلمند  ولسوالی واشير واليت

ولسوالی امام صاحب واليت   گروه طالبان بر پاسگاه ھای امنيتی در روستای اورتبزۀ جدی در يک حمل٢۵در  -

 .دولتی کشته شدند   نفر از افراد٢٠کندز 

  ،غزنی  ، کنرتايوال تن در حمالت ١٠ طالب تروريست کشته و ١١٨ به تعداد ١٣٩٩ جدی ٢۶تاريخ ه ب -

 . شدند کندھار و ھلمند زخمی،کندز  ،ارزگان

حمله تروريست ھا قرار گرفتند که دو تن کشته و دو تن زخم   قاضی مورد۴تايمنی  سرک دھم  ۀدر ساح -

 .برداشتند

کندز از چند   طالبان مزدور در مربوطات ولسوالی دشت ارچی و باغ شرکت واليت١٣٩٩ جدی ٣٠در شب  -

 تن شان زخمی ١٢طالب کشته و  ١۵درين حمالت . ی پوسته ھای امنيتی دولت مزدور حمله کردنداستقامت باال

 .  کشته شدند دولت مزدوری تن از افراد مسلح اردو۴شدند و 

 تن دانش آموز ۵را در غرب کابل انفجار دادند که ) کوثر (نام ه ب و فرھنگ يک آموزشگاهطالبان دشمن علم   -

 .دند ش تن آن زخمی١٠کشته و 

شھر صورت گرفته تلفات   سوم اينۀ موتر بمب در شھر غزنی باالی کندک نظم عامه واليت غزنی در حوزۀحمل -

   . گذاشته است یجانی و مالی بر جا

 

 

 

 


