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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ مارچ ٠۶
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۴۶  

  
 تودنک ولسوالی باالبلوک  بار ديگر با بمباردمان ھای کور و وحشيانۀ خود در قريۀئینيروھای اشغالگر امريکا 

 تن ٢٢واليت فراه ھشت تن از افراد ملکی را کشتند و 

اين رويداد به تاريخ سوم ماه . ديگر را زخمی نمودند

بيشتر کشته . مارچ سال روان ميالدی صورت گرفت

شدگان و زخمی ھای اين رويداد را زنان و کودکان 

 . دتشکيل می دھند که به شفاخانه انتقال داده شده ان

واليت فراه که بيشتر ولسوالی ھای آن اکنون در دست 

مخالفين حکومت وحشت ملی قرار دارد، چند ماه قبل در 

آستانۀ سقوط قرار گرفته بود، اما فرستادن نيروھای 

کمکی و عساکر خارجی به آن واليت باعث شد تا واليت سقوط نکند اما نيروھای وحشی طالبان توانستند خود را به 

موجوديت طالبان و گروه ھای . عضی از مناطق شھر برسانند و در بين باشندگان شھر، ترس و رعب ايجاد کنندداخل ب

مخالف ديگر حکومت وحشت ملی در بسياری از مناطق اين واليت باعث گرديده است که در حمالت ھر دو جانب بر 

ست که در بمباردمان ھای وحشيانۀ نيروھای اين بار اول ني. ديگر، بيشترين تلفات به غير نظاميان وارد گردد يک

 خارجی را بتوان ئیشايد کمتر عمليات نيروھای ھوا. خارجی مستقر در افغانستان به افراد ملکی تلفات وارد می شود

 که خون افغان ھا ھيچ بازخواست کننده ای ندارد، ئی و از آنجا سراغ کرد که در آن به غير نظاميان آسيبی نرسيده باشد

  .نيروھای اشغالگر نيز در عمليات شان بی محابا تمام منطقه را زير بمباردمان قرار می دھندلذا 

 دغه شخړه . د ملي وحشت حکومت د چارواکو تر منځ وسله والې شخړې، يو تن وواژه او درې نور يې ټپيان کړل

سالکار دی، د جالل آباد ښار ھغه مھال رامنځته شوې چې د ھمايون شينواري په نوم يو کس چې ويل کيږي د ولسمشر 

د دريمې ناحيې اړوند د حضرتانو په کوڅه کې د ځمکې پر سر لومړی لفظي شخړه وکړه او بيا يې له يو بل سره وسله 

دغې نښتې شاوخوا نيم ساعت دوام وکړ چې په سيمه کې امنيتي ځواکونو د ننداره چيانو په توګه . واله نښته پيل کړه

  . ورته کتل
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د . پايله کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې رياست يو تن کارکوونکی ووژل شو او درې نور ټپيان شولد شخړې په 

 تنو ته رسيده، پر رنجرو سپاره دې سيمې ته راغلل چې پر مقابل ۶٠ولسمشر د سالکار کسان چې شمير يې شاوخوا 

په ننګرھار واليت کې د زورواکو، چارواکو او نورو وسله والو ډلو تر منځ د ځمکې او نورو . وکړېلورې يې ډزې 

ًمعاملو پر سر شخړې يوه معمولي خبره ګڼل کيږي، له دې کبله ھم کوم امنيتي ځواکونه چې ھلته ميشت ول، اصال يې د 

ار وار ناقانونه وسله والو ډلو، دولتي چارواکو، له دې وړاندې ھم په و. پيښې د مخنيوي لپاره کوم اقدام تر سره نکړ

جھادي ټوپکمارو او نورو زورواکانو پر يو بل وسله وال بريدونه کړي چې د خپلو شخړو په ترڅ کې يې ملکي وګړو ته 

  .ھم زيانونه اړولي دي

  وجود گروه ھای افراطی مذھبی در بسياری از نقاط افغانستان و

ن باعث شده است تا باشندگان مناطق فعاليت ھای ھراس افکنانۀ آنا

. مختلف نتوانند زندگی را به گونۀ آرام و مسالمت آميز به پيش ببرند

 حزبقبل از اين گروه ھای تبھکار جھادی، طالب، شبکۀ حقانی، 

اسالمی، القاعده و غيره زندگی را برای مردم به جھنم مبدل کرده 

ھای فوق الذکر بودند که با ظھور داعش که بسا بيشتر از گروه 

ھارتر و وحشی تر است، زندگی آرام و مسالمت آميز به رؤيای 

 .دست نيافتنی برای باشندگان بسياری از مناطق مبدل شده است

فعاليت گروه مذھبی و تندرو داعش در چندين ولسوالی واليت 

اين گروه . اخته می رودننگرھار و جلب و جذب اين گروه با گذشت ھر روز نگرانی ھا را در ميان مردم بيشتر س

 تن می ١٢ روز قبل تعدادی از استادان و کارمندان يک مدرسۀ دينی را که تعداد شان به ٤٠وحشی و جنايتکار بيش از 

 نامعلومی انتقال داده بودند که بعد با ميانجيگری ريش سفيدان محل و بزرگان قومی ئیرسيد، اختطاف نموده و به جا

 را از خانه ھای شان در ولسوالی اچين ١٥ و ١٤ تن، داعش دو نوجوان بين سنين ١٢ اين ئیبعد از رھا. رھا نمودند

سربريدن ھا توسط گروه جنايتکار مذھبی داعش در اين واليت و مناطق . اين واليت ربوده و بعد از شکنجه سر بريدند

ان در پرتو اصول و مقررات ديگری که اين گروه بر آنھا تسلط دارد، يک امر معمولی دانسته می شود، چون اين

 می خواھند بار ديگر خالفت ئیشريعت غرای محمدی عمل می کنند و با سر بريدن ھا و مجازات نوع قرون وسطا

 .  اسالمی را در افغانستان و مناطق ديگر جھان احياء کنند

  

 

 


