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    کابل-کبير 
 ٢٠١٧ دسمبر ٠٣

  مشت نمونۀ خروار در افغانستان اشغالی

١  

  :به جای پيشگفتار

  !رفيقانه ھای درود با 

 را )اشغالی افغانستان در خروار نمونۀ مشت( سلسلۀ تا دارم تصميم ،خوانندگان عالقه مند به پورتال از يکی عنوان به

 نشر و اصالح در اميد .دارم ارسال شما به نشر جھت و تھيه استبداد و استعمار چھرۀ بيشتر ھرچه افشاگری منظور به

  .نمائيد ھمکاری آن

 کبير

*****  

فجار پيھم در حوزۀ اول امنيتی پوليس کابل و ناحيۀ  چندين ان١٣٩۶ قوس ١١روز شنبه  :چند انفجار در کابل و ننگرھار

انفجاری که در کابل به وقوع پيوست ناشی از ماين .  نفر گرديدند١۴چھارم شھر جالل آباد باعث کشته و زخمی شدن 

جاسازی شده بود و باعث زخمی شدن » ملی«چسپکی بود که در يک کانتينر و در نزديکی مرکز جلب و جذب اردوی 

 تن ۶ نفر کشته و ٢وقوع پيوست، باعث گرديد تا ه گرديد، اما چھار انفجار پيھمی که در شھر جالل آباد بچھار تن 

  .ديگر زخمی شوند

  

 در نتيجۀ عمليات مشترک نيرو ھای ١٣٩۶ قوس ١٠ روز جمعه :کشته و زخمی شدن ده ھا طالب در واليت فراه

 طالب ٢٨ر روستای شيوان ولسوالی باالبلوک واليت فراه امنيتی اردو، پوليس، و قطعۀ خاص ضربتی دولت مزدور د

در جريان چند ماه گذشته وضعيت امنيتی فراه به دليل تمويل و تجھيز بيشمار . جنايتکار و مزدور کشته و زخمی شدند

د و طالبان توسط رژيم واليت فقيه ايران بسيار نا امن گرديده و حتی در دو کيلومتری شھر فراه نيزصدای مرمی و ز

  .خورد بين طالبان و دولتی ھا شنيده می شود

  

 نھاد ھای ملی حقوق بشر کشور ٢٠١٧ کنفرانس سال ١٣٩۶ قوس ٩ روز پنجشنبه :ی آشکارشئسيما سمر و دروغگو

حقوق «در اين کنفرانس سيما سمر به نمايندگی از کميسيون نامستقل . ھای حوزۀ آسيا پاسفيک در تايلند برگزار گرديد

او که از آغاز ايجاد اين کميسيون بی خاصيت، رياست آن را به شکل انتصابی . نستان نيز اشتراک نموده بودافغا» بشر
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 در زمينۀ بھبود وضعيت ه ایثيرات قابل مالحظأی و دروغ شاخدار می گويد که اين کميسيون تئبه عھده دارد با ديده درا

غالگر خارجی، جنايتکاران جنگی، گروه ھای مسلح غير که موجوديت نيرو ھای اش حقوق بشر گذاشته است، در حالی

 گروه ترويستی بنيادگرا، مافيای مواد مخدر و ٢٠ول، اربکی ھا، نيرو ھای امنيتی و اجير دولت مزدور، بيش از ؤمس

. ی برای بھبود وضعيت حقوق بشر در افغانستان نگذاشته استئ عبدهللا، جا–ادارۀ سرپا فاسد و بی کارۀ حکومت غنی 

در . ی ترين حقوق اوليۀ مردمان رعايت نمی گرددئرود که حتی ابتدا ی به شما میئامروز افغانستان از جملۀ کشور ھا

ی اين نظام ئن حقوق بشر در رده ھای باالااين کشور اشغالی ھيچ چيز سر جايش نيست، بی قانونی بيداد می کند، ناقض

  . کنند ی میئفاسد بر سر مردم بيچارۀ آن حکمروا

 بين نظاميان حکومت غنی یجنگ شديددر  ٩۶ قوس ١٠روز جمعه  :درگيری بين طالبان و نظاميان دولت مزدور کابل

 عبدهللا با طالبان جنايتکار و خود فروخته در ولسوالی ھای گيرو، گيالن و مقر واليت غزنی ده ھا تن از دو طرف –

ان به صورت گروھی بر پاسگاه ھای امنيتی ولسوالی اين جنگ زمانی صورت گرفت که طالب. کشته و زخمی شده اند

ی و زمينی در ولسوالی مختلف ئنظاميان دولت برای عقب زدن اين حمله با راه اندازی عمليات ھوا. گيرو حمله کردند

 نظامی دولت مجبور ١۶ تن از طالبان را کشته و زخمی کردند و طالبان نيز با کشته و زخمی کردن ۶۶واليت غزنی، 

  .قب نشينی شدندبه ع

  

 ٩۶ قوس ٩ روز چھارشنبه :اعدام عضو پيشين شورای واليتی ھرات ھمراه با چھار نفر ديگر به جرم قتل و اختطاف

حکم اعدام عسکر انوری عضو پيشين شورای واليتی ھرات و چھار تن از ھمدستانش که سال گذشته يک نفر به نام 

ن افغانی از نزد خانواده اش، به قتل رسانده بود در زندان پلچرخی به ليويمحمد ايماق را اختطاف و با وصف اخذ دو م

البته قبل از اين .  عبدهللا اين چھارمين حکم اعدام است که تطبيق می شود–از آغاز دورۀ حکومت غنی . اجراء در آمد

ر و عامالن تجاوز  يکی ديگر از دزدان مشھویحکم اعدام رئيس خدايداد سر دستۀ يک گروه اختطافچی، حبيب استالف

ثيری روی کاھش تھديد ھا، اختطاف ھا، قتل ھا و أاين اعدام ھا نه تنھا کوچکترين ت. گروھی در پغمان اجراء شده است

در تازه . رود دزدی ھا نداشته بلکه به دليل فساد و بی کفايتی دولت دست نشانده ھر روز گراف جرم و جنايت باال می

  . را در ماه گذشته در شھر کابل به قتل رسانده و يک نفر نيز ترور شدترين مورد اختطافچيان دو نفر

 

  :يادداشت

نگاشته ايم بار ديگر تکرار می نمائيم که ما " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ھمان طوری که از آغاز افتتاح پورتال 
قی مردم خويش به خصوص خوانندگان متصديان پورتال، خواست ما اين بوده و است تا بتوانيم ناشر افکار سالم و متر

ھمين خواست سياستی را در پورتال شکل داده و در اجراء گذاشته است که روز تا روز . متعھد و چيز فھم پورتال باشيم
 تن ھمکار قلمی پورتال ۴٠٠بر تعداد ھمکاران قلمی ما افزايش به عمل آيد، امری که يک نظر اجمالی به لست بيش از 

  . ما می باشدخود گواه ادعای
احترام می گذاريم، آمدن ايشان و " کبير از کابل"بر ھمين مبنا، ما ضمن آن که به عزم و ارادۀ ھمکار جديد ما آقای 

آغاز ھمکاری ھای دوامدار شان را با پورتال تھنيت گفته، به ايشان وعده می دھيم، آنچه از دست ما در جھت نشر 
  .ورزيدمطالب ايشان بر بيايد دريغ نخواھيم 

 AA-AAادارۀ پورتال


