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 Reports  زارشھاگ

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠٢١ می ٠۶

  ؟گذرد در افغانستان چه می
۴٨٣  

   : ١۴٠٠ –ثور 

افغانستان شدت جنگ و تجاوزات باالی مردم بی دفاع و مظلوم کشور به  ازمريکا ا جنايتکاربا اعالن خروج عساکر 

، پير ، زنان و  باشد ، که روزانه به ده ھا جوان  و جنگ ھا در سراسر کشور شعله ور میافزايش يافته  انواع گوناگون

  .دھند  اطفال جان ھای شان را از دست می

   :ارايه ميگردد  از اين جنگ ھای خانمان بر اندازای که اينک شمه 

  

 ٨ ولسوالی گيالن ھشت  پيتوۀخيزش ھای مردمی در قري  کمين نيرو ھای مشترک پوليس و اردو وۀدر نتيج : ثور ٢

 تن ديگر شان زخم ۶يفه و عمران کشه شده و ذنام ھای حه تن از سر گروپان آنھا ب شمول دوه گان طالب بتن از جنگند

   .باقی مانده است  دو ميل سالح و ديگر تجھيزات نظامی در ميدان جنگه تن ديگر ھمرا۶ و اجساد  است  برداشته

 تن زخمی و مقدار زيادی سالح و ۴۴ طالب کشته ٧٨طالب  يرو ھای دولتی ودر درگيری ھا و حمالت متقابل ن -

پکتيا ، بلخ ، نيمروز ، کابل ، ھلمند و   زابل ھرات ، طالبان در واليات غزنی ، مھمات شان تخريب شده است ، اين

   .قندھار کشته و زخمی شدند 

  

 ٣١ ظريف خيل حصارک واليت ننگرھار ۀ در ساحدولتی یئنيرو ھای دفاعی و امنيتی با حمايت قوای ھوا : ثور ٣

 تن آنان زخم برداشتند ، و مقدار زيادی سالح و ١٣ سرخ طالبان را کشته ۀقطع شمول احمد قومندانه طالب ب تروريست

  .شان تخريب شده است  مھمات

  

کت بود ، ساعت طرف دانشگاه در حره که ب در حالی  پوھنتون پيشگامادانتاستاد رافع عثمانی يکی از اس : ثور ۴

  . کابل کشته شده است  چھارم امنتيتیۀ صبح در نزديکی حوز٣٠:۶

   .مخدر فرمانده پوليس پروان از طرف صبح ترور شده است   عبدالمالک ظھور کارمند مديريت مبارزه با مواد-

 خواجه ۀد در ساحسوی مسجه اميری شب گذشته ھنگام رفتن ب نام انجينر احمد فواده  امور بۀيک کارمند ادار : ثور ۵ 

  .  افراد مسلح ناشناس کشته شده است مسافر ولسوالی پغمان توسط

  . است  حيدر خان ولسوالی پغمان کابل کشته شدهۀدر قلع  نام گل ولیه يک تن ب -
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 تن زخمی و دو ۴،   طالب کشته١١ی دولتی در مربوطات ولسوالی تيوری واليت غور ئ حمالت ھواۀدر نتيج : ثور ٧

  .مختلف النوع طالبان تخريب شده است   ماين٣٠ موتر سايکل و ١٧موتر ، ١ ساخت و ساز ماين ،ۀکار خان

  

  .زنند  ين واليت سخن میابرابر طالبان در  شماری از باشندگان واليت تخار با گرفتن سالح در : ثور ٨

 تن ٣ سرباز کشته و ٣ی در ولسوالی شيندند واليت ھرات ئه جاد به دنبال برخورد يک موتر ارتش ملی با ماين کنار -

   .زخمی شدند 

  

ی قبل از تاريخ ئمريکاا، خروج نيروی ھای ) شود  تخيله می حمايت قاطع(منابع خبری ابراز داشته اند که  : ثور ٩

   .شدت جريان داردمشخص شده ب

  

  . ندپابند نيست گروه جنايتکار طالبان به ھيچ مذھب ، دين و اصول : ثور ١٠

 تن از نماز ٧ وليان ولسوالی خنجان واليت بغالن ۀگذشته در در نمايند ، شب  اسالميت مییکه ادعا الیآنھا در ح

 طفل ٢گان نمودند ، در ميان اين کشته شد نماز تراويح ھنگام بيرون شدن از مسجد تير باران  گذاران را پس از ادای

   .باشد  نيز شامل می

خانم و يک مرد را اختطاف کرده بودند ، توسط طالبان گرفتار  يت ھلمند دودو تن اختطاف گر که دو روز قبل دروال -

   .و به دار آويخته شدند 

  

، علم مرکز واليت لوگر صورت گرفتمرکزی در شھر پل  ۀ موتر بمب در مقابل شفاخانۀ شامگاه امروز حمل: ثور ١١

که در آن مسافران ملکی و نظامی ولسوالی ازره در کنار شفاخانه موقعيت دارد ،   بوده کهیھدف اين موتر بمب تعمير

کشته و زخمی   نفر١٠٠ين انفجار شيشه ھای منازل مردم شکسته و بيشتر از  اکردند ، در لوگر زندگی می واليت

   .شدند

داخل کندک نيروھای اردوی ملی رخ داده است ، نيرو ھای ملی در  يک انفجار در ولسوالی بگرام واليت پروان در -

نتيجه دو  ی بگرام سرگرم نماز تراويح بودند که انفجار در مسجد اين فرقه رخ داد ، که درئھوا می در ميدان نظاۀفرق

   . تن ديگر زخم برداشتند ٢۵نظامی جان باختند و 

گرداب ۀ ع قلۀ قومندان خيزش مردمی در منطقًتخار ، فعال ی سابق وکيل ولسی جرگه از واليتئپيرم قل ضيا : ثور ١٢

از ختم درگيری با طالبان به شکل مرموز با ضرب گلوله که در ناحيه سر و دستش  لسوالی رستاق ، بعدشھرستان و

   .شده و متالشی ساخته بود کشته شد  وارد

، ذبيح هللا که سوار يک موتر بودندواليت غزنی با برادرش  ۀاحمد شاه احمدی آمرقضايای دولت رياست عدلي : ثور ١۴

   .حمله قرار گرفته ، در نتيجه ذبيح هللا کشته و برادرش زخمی شه است  توسط افراد مسلح مورد

  

 اختر آباد مرکز واليت تخار توسط افراد مسلح ۀمنطق شود متعلم است صبح امروز در يک بانو که گفته می : ثور ١۵

   .زخمی شده است  ناشناس مورد حمله قرار گرفته و

 


