
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  زارشھاگ

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠٢١ اپريل ٠٧
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

۴٨١ 

   :١۴٠٠ماه حمل 

کشتار مردم بی گناه   صلح ، نوکران امپراليزم و استعمار فرا نوين بهۀنيرنگ ھای شيطانی و مذاکرات دربار با وجود 

   .دھند   افغانستان ادامه میۀکشور به خون خفت

 تجاوزات گونا گون دشمنان خلق افغانستان که باعث جنايات پی ھم در چنانچه حمالت ، انفجارات ، ماين گذاری ھا و

     . گردد وضاحت توضيح می برگردند ، در گزارش زي گرديده و می ين مقطع تاريخ کشورا

 . تن کشته شدند ۵ در مربوطات للندر کابل فجار يک ماين جا سازی شده در يک موتر الکسدر ان – حمل ٢

کارته سخی شھر کابل دستگير گرديده است ، شخص مذکور در  يک تن به اتھام تجاوز باالی يک کودک نه ساله در -

  .باشد   شفاخانه بستری میطفل مذکور در ،خوانده  و اين طفل در نزد او درس می  مسجد کارته سخی مدرس بوده 

  

رنجر ھدف انفجار ماين کنار جاده قرار گرفت و يک  د ولسوالی پغمان يک موتر نوعودر مربوطات باغ داو – حمل ٣

  .پوليس زخم برداشت 

  .ھی قمبر شھر کابل کشف شد ارپر ازمواد انفجاری در چھار  يک موتر زرنج -

  .غنداب واليت قندھار يک پل را تخريب نموده اند ار طالبان با انفجار يک موتر بمب در ولسوالی -

  

  . ھشتم شھر کابل دستگير شد ۀمربوطات حوز يک عضو فعال گروه داعش با تجھيزات نظامی اش در – حمل ۶

  

مربوطات پشتون زرغون واليت ھرات سه طالب کشته و يک   جنگ طالبان با نيرو ھای دولتی درۀدر نتيج – حمل ٧

  .است تن زخم برداشته 

 دادن نظاميان وغير نظاميان در مربوطات ولسوالی کشک کھنه و ھمچنان طالبان چھار حلقه ماين را جھت آماج قرار - 

  . کشف وخنثی گرديد  کهکرده بودند جاه اوبه واليت ھرات جا ب
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تن را زخمی  ۵ منسوب امنيتی را کشته و ۴ارغستان واليت کندھار   تعمير ولسوالیۀطالبان توسط موتر بمب به ساح -

  .نمودند 

ی و طفل نوزادش ئ يارزدھم شھرکندھار آمر جناۀی حوزئمرجنااهللا   تروريستی طالبان باالی خانه اسدۀدر يک حمل -

  .  شده است زخمی و خانمش کشته

  

  .شوند  عزل می وزيران سھميه داکتر عبدهللا در حکومت اشرف غنی – حمل ٨

وزارت ھای مھاجرين ، کار امور اجتماعی ، فوايد عامه و  رياست جمھوری چند روز پيش يک ھيأت را جھت تفتيش

  بررسی ھا حکايت از فساد گسترده دارد ، ھيأت نظر داده که به وزيران اين وزارتۀنتيج ترانسپورت گماشته بود و

  .خانه ھا اخطار داده شود 

  

 شھر نو مرکز ۀ پروژۀمنزل مسکونی مردم ملکی در ساح ام يک فير راکت را بهتروريستان طالب شب ھنگ -  حمل ٩

  . ساله زخمی و اموال خانه تخريب و حريق گرديده است ۶درين رويداد يک طفل  واليت ميدان وردک شليک کردند ،

   . شده است واليت کاپيسا جان باخته و يک تن شان اسير سه تن از نيرو ھای امنيتی در يک کمين طالبان در -

  .کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است   پنجم شھرۀنام فضل کريم در مربوطات حوزه يک تن ب -

  

ديد ھو با ت شوند يک دکان سلمانی می کابل سه دزد مسلح داخل   ھشتم کارته نو شھرۀدر مربوطات ناحي– حمل ١٠

   .سازند  می  برچه مجروعۀن را ذريعگيرند و يک ت اسلحه پول و مبايل سه تن را می

مربوطات واليات کابل ، لوگر ، ھرات و ننگرھار سه عضو  ی ضد تروريستی درئدر چھار عمليات خاص تصفيه  -

  .عضو گروه طالبان بازداشت گرديدند  گروه تروريستی داعش و چھار

  . طالبان در شھر جالل آباد کشته شدند  گروه تروريستیۀجداگان ۀ مسلحانۀسه کارمند زن واکسيناسيون در دو حمل -

 آن دو کودک ۀچی حمالت راکتی انجام داده در نتيجپ توۀمنطق  مسکونی درۀطالبان در واليت خوست باالی يک خان -

  . برداشتند دو مرد و يک خانم زخم

  

اليت فارياب قاری گل  ولسوالی المار وۀ قلعۀدر منطق ی امنيتی و دفاعی دولتئ حمالت قوای ھواۀدر نتيج – حمل ١٢

  . نفر زخمی شدند ٨سرخ طالبان ھمراه با شش نفر از افرادش کشته و  ۀاحمد يک فرد کليدی و عضو قطع

   .کشک کھنه ھرات زخمی شدند  ھفت زن در اثر انفجار ماين طالبان در ولسوالی -

 ضد گلوله ی زرھۀخته بودند از قفسچاجيرانش در شھر کابل به راه اندا  کهیگلبدين حکمتيار قصاب کابل در تظاھرات -

   .اشرف غنی شد  یخواھان استعفا

  

ی ھای ئ امکانات و داراۀکه به دليل جنگ ھای داخلی ھم خانواده ھای بی جا شده در واليت ھلمند گفته اند – حمل ١٣

   .خود را از دست داده اند 

  

   . واليت خوست در بغالن دستگير شد )صبری ( ول گروه طالبان برای ولسوالیؤولسوال جديد و مس – حمل ١۵
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 تا بھار ٢٠١٨ درآمد طالبان از مواد مخدر در افغانستان از بھار سال گفته است که) سيگار( امريکا ۀ ويژیرسباز -

، قاچاق و  ميليون دالر تخمين شده است ، و ھمچنان گفته است که طالبان تمام روند توليد ، پروسس ۴٠٠ حدود ٢٠١٩

    .ا در اختيار خود دارند د مخدر در افغانستان رترانزيت موا

  

  

 


