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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ اگست ٠٢

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣٧٠ 

 ان نمی تواند در که اير  اينۀبعد از اظھارات حسن روحانی رئيس جمھور رژيم آخوندی و سفاک ايران در بار

شود، بی تفاوت باشد، به طالبان جنايتکار و  ی که در واليات ھم جوار ايران در افغانستان اعمار میئبرابر اعمار بند ھا

 محاصره را باالی ۀدھد که حمالت خود را در مناطق ھم جوار با اين بند ھا شدت بخشيده و ساح مزدور خود ھدايت می

 ساخته و در از بين بردن اين بند ھا اقدام کنند که در نتيجۀ حملۀ طالبان جنايت کار دو نفر از نگھبانان اين بند ھا تنگتر

 باالی ولسوالی تيوره در ١٣٩۶ اسد ٢ھمچنان اين غالمان حلقه به گوش به تاريخ . ن اين بند ھا کشته می شوندامحافظ

ورند و ساختمان  آٰ و آن را به اشغال خود در میواليت غور که در چند کيلومتری بند سلما موقعيت دارد حمله نموده

کشند، بيماران و پزشکان و آموزگاران را قتل عام   اين ولسوالی را به آتش میۀھای دولتی، خانه ھای مردم و شفاخان

در  ميان قربانيان اين جنايت ضد بشری .  نفر گزارش گرديده است ١۴٠نموده که شمار قربانيان اين جنايات در حدود 

  .باشد  مريض شامل می٨۵ تن نرس و ٨ داکتر ١٣

  طالبان جنايتکار و مزدور رژيم سفاک ايران به اساس امر و ھدايت باداران ايرانی شان ١٣٩۶ اسد ٧به تارخ 

شد و  از اين بند به صد ھا جريب زمين آبياری می. در ولسوالی شورآبک واليت قندھار يک بند آب را منفجر ساختند

طالبان ادعا کردند که مسلمانان ايران در موجوديت اين بند . وردند آدست میه  آشاميدنی خود را از آن بھزاران نفر آب

طالبان جنايتکار و مزدور با اين عمل خود ثابت . را منجر کرديم به کمبود آب مواجه بودند و به ھمين خاطر ما آن

 . طنفروشی و کاسه ليسی خود را نشان دادندساختند که تا چه اندازه وابسته و مزدور اند و عمق رذالت، و

  ۀ سر جنايتکار جھادی محمد محقق معاون اجرائيۀ يک انفجار وحشتناک در نزديک خان١٣٩۶ اسد ٢به تاريخ 

 تن زخمی ۴۶افراد غير نظامی جان باخته و از  تن ٢۶ به وقوع پيوست که در آن "وحدت ملی" ۀدولت دست نشاند

 تن از انجينران وزارت نام نھاد معادن دولت پوشالی نيز شامل بودند که به ١۵ودنی بيش از در اين جنايت نابخش. شدند

 درصد ٩٠درد از دست دادن اين تعداد تحصيل کرده را کشوری که بيش از . سطح ليسانس و ماستری تحصيالت داشتند

به سر می برند، در حالی بايد تحمل کند که کماکان طالبان جنايتکار و مزدور مکاتب آموزشی را مردم آن در بيسوادی 

 .به آتش کشيده و نمی گذارند نسل آيندۀ افغانستان اشغالی به تحصيل بپردازند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ھای اشغالگر ناتو در فضای افغانستان و سقوط يک ھليکوپتر ديگر مربوط نيرودر اثر تصادف دو ھليکوپتر

يک بر اساس .  تن آنھا زخم برداشتند١١ نفر از عساکر آنھا کشته و ١۴ درنده ھای اشغالگر در غرب افغانستان، اين

 . در اين حادثه زخمی شده اندنسز  عسکر اجير دولت پوشالی ١۴ گزارش 

  ٢۵٠٠طالبان به منظور جنايات بيشتر و به خاک وخون کشيدن افراد غير نظامی در شھر کابل به مقدار 

خواستند به کابل انتقال بدھند که موتر مذکور از جانب  کيلوگرام مواد منفجره را به داخل يک موتر جاسازی نموده می

 . نيرو ھای کشفی  در ولسوالی چھار آسياب کابل کشف و ضبط گرديده است

  ياست  پيشنھاد کرده که به خاطر ناتوانی و ضعف در اجراآت امور ر"اشرف غنی"معاون ولسی جرگه به

 .  بدھدء ھای پيھم از رياست جمھوری استعفایجمھوری و بی کفايت

 نفر از افراد  ٣١ی دولت مزدور قاری عبدالوھاب ولسوال نام نھاد طالبان در کوھستانات با ئ ھواۀدر اثر حمل

 .وحشی طالبان کشته شده اند

  د خيزش مردمی را تير باران  نفر از افرا۴٠طالبان وحشی و جنايت کار در ولسوالی تگآب واليت بدخشان

 .نموده اجسادشان را به آتش کشيدند

  را کشتند  تن آن٧ نفر غير نظامی را ربوده و ۴٠طالبان جنايت کار از ولسوالی شاه ولی کوت واليت قندھار. 

 از سربازان یی در ولسوالی گرشک واليت ھلمند شمارئی نيرو ھای تجاوزگر امريکائ ھواۀ در يک حمل 

 نيرو ھای نظامی دولت در ۀھمچنان حقانی قومندان جنايت کار طالبان در يک حمل. نشانده کشته شدنددولت دست 

 . نفر آن زخمی شدند٢٣ نفر از افرادش کشته و ٢٢ولسوالی شيندند با 

  تن از نيروھای شان باالی ولسوالی بغالن مرکزی حمله نموده، شاھراه کابل، بدخشان، ۶٠٠طالبان مزدور با 

در اثر حمالت اين جنايت کاران ده ھا خانه خراب و .  کندز را برای مدت چھار روز بروی رفت و آمد بستندتخار و

 .ساکنين آنھا به مناطق ھمجوار فرار کردند و دولت ھيچ کمک به آنھا نکرده است

 ١۶ن درگيری ھا بين طالبان جنايت کار و نيرو ھای دولتی در ولسوالی ھای خاش، راغستان واليت بدخشا 

 . زخمی و خسارات مالی زيادی به مردم فقير و ناتوان آنجا ببار آورده است۴کشته و 

 

 


