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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 اپريل ٠۵
 

  ؟گذرد در افغانستان چه می

۴٨٠ 

  :١٣٩٩ماه حوت 

 رافان ھشت گانه وص سایؤرافان افغانستان که در آن رص   شورای سراسری١٣٩٩جلسه سی ام ماه دلو  - اول حوت 

 دوشنبه ،رافان به روز ھای شنبهص ۀفيصله شده که اتحاديگرديده ؛ و  رافان سرای شھزاده در حدود دو صد نفر دايرص

خواھی شان الی پوره شدن تمام خواست ھايشان از طرف بانک مرکزی  در مقابل مارکيت اتحاديه به داد شنبه  و چھار

   .ادامه خواھند داد 

آن ولسوالی  نا از متنفذشدن محمود خان حيدری و مولوی ظاھر دو تن سب مردم ولسوالی کلفگان واليت تخار نسبت ح-

 و ھمچنان مذکور شدند شده اند مظاھره نموده و خواھان آزادی دو نفر سوکه از جانب والی تخار بدون جرم محب

 تخار ۀقومندان خير محمد تيمور، سابق قومندان امني ول مربوطؤخواستار بر کناری و رسيدگی به اعمال افراد غير مس

  .گرديده اند 

گرفتن اخاذی از جانب پست ھای دولتی و طالبان اعتصاب سر تا  لکين شرکت ھای ترانسپورتی نسبتولين و ماؤ مس-

  .را بستند که باعث بلند رفتن قيمت ھای مواد ارتزاقی و مصرفی کشور شدند   شاھراه ھا،سری نموده 

ار بولک واليت بلخ چھار طالب مير احمد ولسوالی چھ ۀقلع  عمليات نيرو ھای دفاعی و امنيتی درمربوطاتۀ در نتيج-

  .بير زخمی شده است زنام ه شان ب کشته و يک سر گروپ کليدی

شمول زنان و ه بچھارده تن ی واليت کندھار ئدر ولسوالی پنج وا  انفجار ماين جا سازی شده در يک بايسکلۀ در نتيج-

  .زخمی شدند کودکان 

   .د زخمی و کشته شدند داده تعدا اھی شھيد رخر يک انفجار در نزديک چھار– حوت ٢

از کارمندان اين ريگدشھر سازی و اراضی کشور با ده تن  يس عمومی مالی و سرپرست رياست تدارکات وزارتئ ر-

  .افغانی از سوی رياست مبارزه با جرايم سنگين بازداشت شدند  ميليون١٢٠وزارت به اتھام 

 نھم شھر کابل ۀمر خان در مربوطات حوزعحمد م ۀی در قلعئرايک خانه ک اصلی واليت کاپيسا بوده و در ۀ فھيم باشند-

داشته و سخت   قبل از رفتن به کارش که توسط کراچی ترکاری فروشی١٣٩٩ صبح روز دوم حوت ،کرد  می زندگی

  .دچار مشکالت اقتصادی بوده خود کشی کرده است 
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گرديد با  می نتقلمرت قاچاق به کابل ميل سالح که از کشور پاکستان توسط يک موتر بار بری به صو  دو صد -

دست پوليس افتاده و سه تن ه شود ب می مھمات آن و بسته ھای ساچمه که از آن در واسکت ھای انتحاری استفاده

    .دستگير شده اند

در واليت ھرات به مردم گفته است که نظام افغانستان خود   مولوی انصاری خطيب مسجد در يک نماز جمعه– حوت ٣

   . آن گناه کبيره است ا ھمکاری ب،ظالم است  ين وبی دين ، خافروخته 

جا نموده بودند کشف و خنثی ه ولسوالی ميوند واليت کندھار جاب  حلقه ماين را که طالبان در٧۶ نيرو ھای دولتی -

  . شدند  طالب تروريست کشته و چھار طالب زخمی٨ين عمليات ارنموده اند ؛ د

 که به ء علماۀ و امامان مساجد و دعوت گران خواسته که در جلسام علمای مذھبی خطيبان دولت طی اعالميه ای از تم-

 باغ باال نسبت صحبت ھای ضد دولتی و نظام جمھوری مولولی انصاری برگزار می در مسجد ١٣٩٩ حوت ۴تارخ 

   .اشتراک نمايند  گردد

حميد پنجشيری و يک زن و چند کودک يک انفجار فرمانده  اھی برکی شھر کابل در اثرر چھارۀ در ساح– حوت ۴

  ھزار افغانی از١۵ و در مقابل اخذ مبلغ ،عطاهللا ولد خان محمد از مزار شريف بوده   انتحار کننده،کشته شده اند 

  .طالبان اين جنايت را توسط ريموت کنترول انجام داده است 

ی أ ر٣ر و ض وکيل حا١٣٧ور ضوربا حپارلمان و دولت ومزد نه زنی ھایا بعد از دو ماه چ١۴٠٠ سال ۀ بودج-

  . شد مخالف از سوی پارلمان تصويب

توانند در کمترين زمان  دست يافته اند که می) برمه  (ۀپاکستان به وسيل امرهللا صالح گفته است ؛ که طالبان توسط -

  .جا نمودن ماين ھا حفر نمايد ه جاب سرک ھا را جھت

ور تدر تبانی نسبت خريداری يک پايه جنرا) وراث سير( س شرکتيئيس تھيه و تدارکات وزارت معارف و رئ ر-

  . گرفته انددستگير و تحت تحقيق قرار  ميليون افغانی ١٢ قاچاق وارد کشور شده بود به ارزش ۀمل به گونعتمس

سالح  طالب کشته و مقدار ٨مربوطات ولسوالی نھر سراج واليت ھلمند   عمليات نظاميان دولتی درۀ در نتيج– حوت ۵

   .تخريب شده است  و مھمات آنھا

شاه ولی کوت واليت کندھار  وی ئ پنج وا،ابولسوالی ھای ارغند ھای دولتی در مربوطات عمليات نيروۀ در نتيج-

 موتر سايکل و مقدار سالح و مھمات شان تخريب ٢ مواد منفجره ی ديپو١ تن زخمی و١ ، طالب کشته١٠باالی طالبان 

  .  است شده

 ٩٧باشد و   در صد خاک افغانستان در حاکميت دولت می٩٠که ؛  ت وزير دفاع ملی افغانستان گفته استن نخس معاو-

  .شود  در سراسر کشور توسط نيرو ھای دولتی افغان انجام می در صد عمليات ھای نظامی

در سال مالی حساب دھی به اصطالح ، دولت به ملت گفته است که  ۀن وزير دفاع در برنامشاه محمود مياخيل معاو

  . ت و ھند فرستاده شده اند ارماا  تن برای آموزش به٨٨نيرو ھای دفاعی جذب از ميان آنھا   زن در٣٩٠ حدود ١٣٩٩

ول واحد ؤمس) نرم گو(رحم نداشته چنانچه داکتر خليل الرحمن   طالبان جنايت کار به ھيچ يک از افراد اين کشور-

   . درين ولسوالی توقف داده و با شليک مرمی کشته اند  عمومیۀدر جاد  مرکزی راۀجراحی شفاخان

   .شوند   ولسوالی از مرکز واليات اداره می۴۶نا امنی و مسايل دگر   ارگان ھای محلی دولتی گفته است به دليلۀ ادار-

  .خيزش ھای مردمی را از بين برده است   تن از نيرو ھای۶ موتر بمب در ھرات ۀ حمل– حوت ۶

 ۀ واليت ھلمند در ولسی جرگه به دليل پاسخ گو نبودن در بارۀنمايند  بلخ و نسيمه نيازیۀدن احمد شاه رمضان نماي-

  .رنوالی معرفی شده اند اڅ ميليون ھا افغانی پول در حساب ھايشان به لوی چگونگی گرد آوری
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  .ر باران شده است افراد مسلح طالبان تي  خبرنگاران واليت بغالن توسطۀيس پيشين اتحاديئ ر-

 ماه بدين سو به شدت ادامه دارد ، و تا دخبرنگاران بوده ، که از چن یئ قتل ھای ھدفمند و زنجيره ۀقتل مذکور به ادام

  .خبر نگاران را در کشور گرفته است از  تن اکنون جان يازده

  .غزنی کشته شده است   يک شخص معلول توسط افراد مسلح در شھر– حوت ٧

  .ترميم گاه مبايل داشت تير باران شده است   هللا يکی از دکانداران شھر غزنی که انجنير شکر-

  .کاپيسا آغاز شد   روند تطبيق واکسين وايروس کرونا در واليت-

  .شده بود از چنگ ربايندگان آزاد گرديد  دهو يک نوزاد را که در واليت ننگرھار رب– حوت ٨

   . در شھر پشاور ترور شد ١٢/٨طالبان به واليت لغمان شام روز   نھادی وال والی نامئ مولوی عبدالھادی پشه -

ار داده است که ؛ فعاليت ھايشان متوقف گردد ، طالتحرير اخ  امرهللا صالح معاون نخست رياست جمھوری به حزب-

  . ندارد زيرا ثبت وزرت عدليه را

ی با گروه تروريستی داعش که خواھان خالفت تبانی نزديک فکر ن اين حزب دراو گفته است که ؛ شماری از فعاال

  .گيرند  نموده ، از تجار و ھموطنان ما باج می باشد فعاليت اسالمی می

   .ولسوالی پتی کوت باز داشت شدند  دو عضو گروه آدم ربا در شھر جالل آباد و – حوت ٩

 طالب مسلح و يک ٢٨جراب کاپيسا  ولسوالی نۀ افغانيۀدر ساح  عمليات مشترک نيرو ھای امنيتیۀ در نتيج– حوت ١٠

  .نفر طالب زخمی و يک تن اسير شد  ١۶نيروی امنيتی کشته و 

 تن زخمی ٣ طالب تروريست در واليت پکتيا کشته و ١٠ميتا خيل   در يک عمليات نظامی دولتی در لشنگ ولسوالی-

  عراده١ قبضه راکت ١ پيکا  ميل٢ ميل کله شينکوف ٣ميدان جنگ مانده است که از آنھا   جسد در۶شدند ، و 

  .دست نيرو ھای عملياتی افتاده است ه موترسايکل و مقدار مھمات ب

  . غير نظامی کشته شدند ٣واليت بلخ   اول شھر مزار شريفۀ در اثر يک انفجار در ناحي-

 اسالم موتر رنجر نيرو ھای پوليس سرحدی در مسير راه ھرات  در يک انفجار کنار جاده بر يک عراده– حوت ١١

  . تن زخمی شدند ٨پوليس کشته  قلعه دو تن از نيرو ھای

  .واکسين کرونا جان باخته است   باميان پس از دريافتۀ يک کارمند صحی در شفاخان-

   . طالب کشته شدند ۴ کوره خشت ولسوالی المار واليت فارياب ۀساح ی باالی تجمع طالبان درئ ھواۀ يک حملۀ در نتيج-

  .ت کاپيسا کشته شدند ي طالب در وال٣٠ القاعده و ۀعضو شبک ١۶دولتی باالی طالبان و القاعده  در يک عمليات -

  .  شھر جالل آباد ننگرھار ترور شدند  اولۀانعکاس درناحي  سه خانم از کارمندان تلويزيون خصوصی– حوت ١٢

 خشونت ھای مختلف درين ۀ زن در نتيج١٣۶خورشيدی دست کم  گويد در سال جاری  وزارت زنان افغانستان می-

  .کشور به قتل رسيده اند 

ارغنداب ، ژيری و شاولی کوت واليت قندھار از جانب نيرو   طالب مسلح در مربوطات ولسوالی ھای٢۴ – حوت ١۴

  .آنان زخمی شده مقدار از مواد انفجاری سالح و مھمات شان تخريب شده است   تن از٩ھای دولتی کشته و 

ھرات غرض دستگيری حبيب هللا غوريانی يکی از زور مندان  يل واليتئ دولتی در شھرک جبر نيرو ھای– حوت ١۵

  .جای گذاشتند ه  تن زخمی ب٣٠حمله نموده  محلی و مخالف دولت باالی او

 حوت در شھر جالل آباد رخ داده که در نتيجه يک ١۵انفجار صبح  گوی پوليس ننگرھار گفته است ؛ که دو سخن-

  .شمول دو کودک زخم برداشتند ه جان باخته ودو تن ديگر ب  ننگرھاریئداکتر حوزه 

  . کشتند  کارگر بی گناه يک کارخانه را٧تفنگدار شب ھنگام در ولسوالی سرخ رود واليت ننگرھار  مردان - 
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مربوط ولسوالی خواھان ) شاه ضحو) ( رزانداب (منطقه   قبل از ظھر از اثر برف کوچ در٩.٣٠ حوالی ساعت -

   . تن مجروح گرديدند ۵ تن شھيد و ١٨طالء  یئيت بدخشان در حين ريگ شووال

 طالب ٨ شھر کندز ۀ يز قندھاری از حومۀدولت در مربوطات قري  در يک عمليات مشترک کماندو و دفاعی امنيتی-

کليدی و عضو شمول قرار گاه فرد ه قرار گاه ب تخريب و سه باب  زياد مواد انفجاری و مھمات  تن زخمی مقدار۴کشته 

 ماين ٣۵   ماين فشاری روسی٣۵ عراده موترسايکل ٣دو عراده موتر  ارشد طالبان قاری رول از بين برده شده ،

  .  برده شده اند و مقدار زيادی ديگر از بين يرلیب

قرار  س ھدف انفجار ماينيرسيدل جالل آباد يک عراده موتر نوع م سيزده ھم سرک کابۀناحي در مربوطات -حوت١٧

   .گرفته در نتيجه يک تن کشته و چھار تن مجروح شدند 

برگزاری  ، اين حزب که غير رسمی است باشکل علنی از واليت تخار آغاز کرده ھای خود را ب  حزب التحرير فعايت-

  . استکيد کردهأی يک خالفت اسالمی که خواست اين حزب است تئيک برنامه به بر پا

  .حمالت ھدفمند نيرو ھای دولت در واليت ھلمند کشته شدند  طالب در ٣۵ – حوت ١٩

  . است ماين گذاران گروه تروريستی طالبان توسط پوليس تخار در ولسوالی درقد بازداشت شده  يک نفر از– حوت ٢٠

  .ست  اسفارت ايران در شھر کابل آماج تير اندازی قرار گرفت ، که در نتيجه يک تن زخمی شده  يک موتر مربوط به-

بيشتر  دوحه حمالت طالبان در ھر سه ماه نسبت به سه ماه گذشته ۀ توافقنامی از زمان امضا سيگار گفته است که ؛-

   .بوده است 

  .  است  در افغانستانشکلمبرای بازسازی افغانستان گفته است که ؛ امنيت ھنوز ھم مھمترين  دفتر سر مفتش امريکا

  .ه ھنوز ھم در افغانستان وجود دارد گروه طالبان مانند داعش و القاعد

  . مردان مسلح جان باخت ۀارنوال استناف واليت پکتيا در حملڅ  محمد حسن يار-

دستگير  که يک افسر پوليس قومندانی واليت کاپيسا را ترور کردند مردم محل تروريستان را  دو نفر از تروريستان-

   .آنھا را اعدام و به درخت آويزان کردند نموده، 

نظامی   چھارم امنيتی پوليس بوده ، که تعداد از افراد غيرۀشھر ھرات رخ داده که ھدف آن حوز  يک انفجار قوی در-

  .زخمی شدند 

  .جا مانده ه   ب تن مجروح٢۶وقوع پيوسته و در پيوند آن ه ھمچنان در شھر ھرات بدر انفجار دوم که 

شان زخمی و مقدار از   تن ديگر٢٩ طالب کشته و ۵۵  در درگيری ھای ميان طالبان و نيرو ھای دولتی–حوت ٢٣

   .مھمات و سالح ھايشان تخريب شده است 

  سر کاريز از مربوطات ناحيه سوم شھر کابل رخ داده است ، و ھم يکۀانفجار قوی در ساح  يک-  حوت ٢۴ 

  .شده  ونس تخريبي پل سوخته صورت گرفته ، درين انفجار يک اعراده موتر تۀانفجارديگر در ساح

 ۴ تن زخمی ١۵ شھر کابل در يک موتر کاستر رخ داه که ؛ ۀزنان  چھاراھی باغۀ در يک انفجار در منطق– حوت ٢۵

  .  است جای گذاشتهه تن کشته ب

  .تالقان واليت تخار از سوی پوليس دستگير شده اند  نونيت قتل يک خانم در شھرظ سه تن به م– حوت ٢۶

  .واليت بغالن يک تن کشته شده است   دانشگاهادانتس طالبان به موتر اۀ در اثر حمل-

  . از افراد غير نظامی کشته و زخمی شدند ی کابل تعدادۀخير خان  سر کوتل١٢ ۀ در اثر يک انفجار در ناحي– حوت ٢٧

   . تن زخمی شدند ١٠ تن جان باختند و ۴ھرات   وزش باد ھای سنگين در شھرۀ در نتيج– حوت ٢٨
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 نظامی و غير نظامی در رويداد ھای ضد امنيت ٧٩  ھفتادونه١٣٩٩ گذشته آخر ماه حوت ۀ در يک ھفت– حوت ٢٩

   .ھمکاری با داعش در واليت فارياب بازداشت شدند   تن به اتھام١٨جان باختند ، و 

  . ننگرھار انفجار دادند  طالبان يک مکتب را در ولسوالی خوگيانی واليت-

واليت تخار طالبان مسلح حمله نموده که حمالت شان از جانب نيرو  لی رستاق گرداب ولسواۀ قلعۀ در قري– حوت ٣٠

 خيزش مردمیو گرديده است ، درين درگيری تعداد بيشتر از ده نفر از افراد مسلح طالبان  ھای خيزش مردمی دفع

  . کشته شدند 

 
 
 


