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 افغانستان غرق در خون و آتش

علوم سیاسی!جناب داکتر صاحب حقوق و   

به دوزخ خون و آتش مبدل سرزمین تان را این هفته »!« مجاهدین ملی 

ند نمود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوری شهر کابل شهید شدند، در پهلوی مظلومان دیگر، جمعی داکتر، مهندس و متخصص هم به تصویری از جوانانی که در حملۀ ده

 قتل رسیدند.

صورت روز افزون برای افغانستان و مردم مظلوم آن رونما میگردد، در پهلوی جنجال ها و بی ثباتی هایی که به 

، جنایاتی هم انو عمال وطنی مفسد آن اعم از پاکستان و ایران در پهلوی دسیسه ها و تخریبات همسایگان غدار

در حال انکشاف سرسام آوری هستند که ذریعۀ گروپ های مخرب طالب و داعش بر ملت افغان و به وسعت 

ا نازل گردیده است. اخبار پر از خوف و هراس وطن هر ساعتی جنجال و حمله و کشتاری را راپور سرزمین م

میدهد که توان زیست در هر گوشه ای از کشور را از مردم بی وسیله و ناتوان ربوده است. البته داعش منحیث 

مخصوصاً در مشرقی که یک شبکۀ تروریستی در منطقه هم در قسمت هایی از وطن ما دست دراز نموده است، 
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آنهم از راه پاکستان و جلب سپاه دهشت و وحشت از همان دیار تقویت گردیده است. ولی آنانی که در عمق 

 بمرتک« پیروزمندانه»های وسیعی را اجتماعات افغانی، در شهر ها دست به عمل انتحاری میزنند و کشتار 

جمعی جوانان اردوی ملی، پلیس و مردم منطقه میپردازند،  عام و حمالت دسته قتلمیگردند و در قراء و دهات به 

بوده و عملیۀ شان البته که « مجاهدین ملی»به زعم داکتر صاحب حقوق و علوم سیاسی، روستار ترکی همه 

 ناموس وطن است!و « مقاومت ملی»و برای حفظ « جهاد مقدس»

دردا که سیل خون و عالمی از غم و ماتم را از  درین هفتۀ اخیر حمالت پراگنده در پایتخت و اطراف افغانستان،

بر ملت بیچارۀ افغان نازل نموده است. به « مجاهدین ملی»ترکی کشتار های گوناگون به زعم داکتر روستار 

 میپردازیم: در رسانه ها قسمتی از آن

 که تعدادی را برای کار نقل مینمود: بس ینیممنشانه در شهر کابل بر دد حملۀ – اول

نفر را کشت. پنجاه نفر هم  ۳۰جوالی : صبح امروز، انفجاری انتحاری در غرب کابل، دست کم  ۲۴ -اسد  ۰۲

گوید حمله با استفاده از یک موتر پر از مواد منفجره انجام گرفته و زخمی شدند. وزارات داخله افغانستان می 

 دهد:عالیه رجایی از کابل گزارش می  همه قربانیان غیرنظامی بودند. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته.

 :رسان؛ قربانیان حمله انتحاری دهبوری کابل از مهندس تا روزنامه

  سیبیاحمد شفایی بی

 .بیشتر قربانیان که تاکنون هویت آنان اعالم شده افراد تحصیل کرده و جوان هستند

کسانی که برای خرید مایحتاج روزانه در صبح بود که صدای مهیبی کابل را لرزاند. تمام  ۶:۵۰حوالی ساعت 

ها را به هر طرف  ای در شهرک امید سبز در غرب کابل تجمع کرده بودند، از مغازه بیرون دویدند و چشممغازه

 .تیز کردند تا ببینند که انفجار کجا رخ داده است

نی در دست وه هر که تلفدود غلیظی از منطقه دهبوری در غرب شهر کابل به هوا برخاست. از مشتریان مغاز

 .کردندداشت، سراغ دوستانش را گرفتند که در حوالی انفجار زندگی می 

های اصلی تبدیل شده و بعد از هر صدای انفجاری همه  در کابل نگرانی از انفجار و انتحار به یکی از دغدغه

افرادی که دور و  وم اسد نیز همهزنند. صبح روز دوشنبه، د در اولین اقدام به دوستان و آشنایان شان زنگ می

  .برم بودند مشغول تماس با دوستانش شدند

 سرۀ آموزش عالی زاول در منطق ۀها بود که محل دقیق انفجار مشخص شد. انفجار نزدیکی موسس با این تماس

یز انستان نبود. امید میثم، سخنگوی معاون ریاست اجرائیه افغ کاریز، درحوزه سوم امنیتی شهر کابل رخ داده

 .بس هدف قرار گرفته است مینی موترتایید کرد که 

بس کارمندان وزارت معدن خودش را کوبیده بود. طالبان یک موتر بمب گذاری شده نوع تویوتا به یک مینی 

امنیت ملی افغانستان بوده که  ۴۰مسئولیت حمله را بعهده گرفتند و مدعی شدند که موتر حامل کارمندان ریاست 

بزودی مشخص شد که اغلب کشته شدگان کارمندان وزارت  .ولیت تحقیق از شورشیان را به عهده داردمسئ

نفر از کارمندان  ۱۵داران و عابران بودند. براساس اعالمیه وزارت معدن افغانستان در حمله دیروز  معدن، مغازه

این وزارت که اغلب شان تحصیالت عالی داشتند، کشته شدند. عبدالقدر مطفی، سخنگوی وزارت معدن افغانستان 

از این تعداد دو نفر زن و بقیه مرد بودند. او افزود که همه قربانیان کارمندان فنی وزارت معدن افغانستان  گفت که
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نفر از کارمندان وزارت معدن  ۱۰دهد که های اجتماعی همرسانی شده نشان می  فهرستی که در شبکه بودند.

اند. در حصیالت ابتدایی و دیپلم داشته افغانستان مدرک تخصص، دو نفر تخصص ماستری و دو نفر دیگر نیز ت

 اعالم شدند. تخصصیاین فهرست، سه کارمند زخمی شده نیز دارای مدرک 

نفر اعالم کرده و هویت تمام کشته شدگان تاهنوز  ۳۱وزارت صحیۀ افغانستان شمار کشته شدگان این حادثه را 

 است.های اجتماعی  و خبری اعالم شده  شبکه اعالم نشده، فقط هویت شمار اندک آنان از طریق اقارب و اعضای

ها افراد فقیر جامعه بودند که با تالش و زحمت به پوهنتون  شدهدهد که اغلب کشته  فهرست این حادثه نشان می

به افغانستان برگشته بودند. مثالً  کمک کنندخانوادۀ شان  بهرفته، شماری در خارج درس خوانده و برای اینکه 

 .از جاپان ماستری در رشته تکنالوژی معلوماتی گرفته بود حسینی )بهار( ال، نجیبهدر عکس با

شان بودند و برای فردایشان داستان زندگی همه آنها مشابه است. پسران و دختران جوان که نان آور خانواده 

رکز افغانستان بود سال داشت. از والیت دایکندی در م ۲۵آرزو و امیدهای بزرگی داشتند. به گفته برادرش او 

کرد. نجیبه هم قربانی حمله روز دوشنبه شد. جسد و با یکی از برادرانش دور از خانواده در کابل زندگی می

 تیکه و پاره شده او را از چند بیمارستان در شهر کابل یافتند.
 

***** 

 از وطن به تحصیالت عالی یقین جریان المناک کشتار هموطنان بیگناه، منجمله جوانان وطن که در چنین حالتی

دسترسی یافته و مصدر خدمت به افغانستان از هم پاشیده که بیشترین صدمات از جانب ددمنشان طالب بر ملت 

 استاد حقوق، داکتر روستار ترکی را فراهم نموده باشد.  بردد، موجبات قناعت و رضامندی جناآن وارد میگ

 فاریاب سقوط کرد:های تیورۀ غور و کوهستان ولسوالیدوم: 

های محلی در والیات غور و فاریاب تأیید کرده اند که پس از چندین ساعت جنگ  مقامجوالی،  ۲۳ –اسد  ۰۱

حلی های م تیوره در غور و ولسوالی کوهستان در فاریاب، به دست طالبان سقوط کرده است. مقام شدید، ولسوالی

ساعت درگیری  ۱۶گویند، بعد از در غور می 

دید بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان، ش

صبح روز یکشنبه ولسوالی  ۹:۰۰ساعت 

تیورۀ این والیت به دست طالبان سقوط کرده 

ناصر خاضع، والی غور به رادیو آشنا  است.

گوید، هزاران جنگجوی صدای امریکا می  –

های هلمند، فراه و مناطق طالبان از والیت

شب گذشته از چندین های مختلف غور از نیمه

محل، حمالت گروهی شان را بر مرکز 

گوید، در حال حاضر نیز جنگ شدیدی بین قوای افغان و گروه  ولسوالی تیوره آغاز کرده اند. آقای خاضع می

دادن به آن نیازمند کمک هوایی و زمینی نیروهای  طالبان در اطراف ولسوالی تیوره جریان دارد که برای پایان

 یشتر استند.امنیتی ب

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5q4ft46fVAhUJjz4KHT5HC9QQjRwIBw&url=http://www.openews24.com/at-least-35-killed-in-taliban-attack-on-central-afghan-hospital/&psig=AFQjCNG7g-GeZVf_OU5-vVHR4dbo9IvOOw&ust=1501187012784463
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گویند  ا میصدای امریک –برخی باشندگان ولسوالی تیوره والیت غور نیز در تماسی تلفنی به خبرنگار رادیو آشنا 

گویند که افراد طالبان همچنان شماری از داکتران که طالبان شفاخانه این ولسوالی را به آتش کشیده اند. آنها می 

 در آن شفاخانه به گلوله بسته اند.و زخمیان مربوط به نیروهای افغان را 

گوید به دلیل اینکه دولت مرکزی، حمایت نکرد،  کننده شبکه نهادهای مدنی غور می حسن حکیمی هماهنگ

افزاید، هم اکنون صدها تن از ولسوالی تیوره این والیت به دست طالبان سقوط کرده است. آقای حکیمی می

های لی تیوره و ولسوالی پسابند در محاصره گروه طالبان قرار دارند. مقاممنسوبین امنیتی افغان در اطراف ولسوا

 های پسابند و تیوره والیتکنند. ولسوالی افغان تا به حال از ارایه احصائیۀ تلفات نیروهای افغان خود داری می

 بان است.های سنگین بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالغور از یک هفته به این سو شاهد درگیری

 

***** 

 سقوط ولسوالی کوهستان فاریاب:

ها یریگوید که درگ صدای امریکا می –از سوی دیگر، عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب به رادیو آشنا 

طالب ساعت هشت دیشب آغاز شد و ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس را پس از تصرف،  ۷۰۰با حملۀ حدود 

قول یورش، هم  به آتش کشیدند. به

اکنون نزدیک به دوصد تن از نیرو 

های امنیتی در نزدیکی این ولسوالی 

های جدی  کوهستان/ لوالش به کمک

در جریان جنگهای  و سالح نیاز دارند.

شب گذشته نیروهای امنیتی با مخالفین 

مسلح دولت، دو نیروی امنیتی کشته 

شده و دو تن دیگر زخم برداشته است؛ 

ارقام تلفات مخالفین اطالعاتی در دست نیست. هم اکنون خط اول نبرد، در فاصله یک کیلومتری  اما هنوز از

مرکز این ولسوالی قرار دارد. باشندگان ولسوالی کوهستان فاریاب گفته اند در صورتی که دولت برای تصرف 

 آزار و اذیت قرار بدهند.رود که گروه طالبان آنها را مورد دوباره این ولسوالی اقدام نکنند، احتمال می

 

***** 

وع  چنین حمالت چنگیزی ایکه ن کاش جناب داکتر روستار ترکی، قلم برداشته و در مورد قتل و ایجاد دهشت از

دفاع تیوره و مخصوصاً شفاخانۀ آن با کشتار کارگران، نرس ها،  اهالی بی آن  به خاطر نمی آید، بر ۀسابق

 جهادی و»بستر در آنجا، راپوری نوشته و به پشتی بانی از اعمال به زعم خودشان  مظلوم داکتران و مریضان

، تمجیدی ارائه مینمودند که بدون شک آن صحنه های فجیع جنایات بی چون و چرای بشری، روی «نجات وطن

ونه ه است......چگهر نوع عقیده و اعتقادی که عده ای افغان قسی القلب و وابسته به چنان دد منشانی، را سیاه نمود

 و باور نماییم که مکان مقدسی چون شفاخانه را گروهی از خدا، اسالم و انسانیت بیخبر، با کشتار دسته جمعی

 به خون و آتش آلوده نماید؟! عمدی

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpmM3H4qfVAhXFVT4KHS5KDZ8QjRwIBw&url=http://www.khaama.com/security-forces-rebuffed-taliban-attack-on-faryabs-capital-maimana-3974&psig=AFQjCNG7ZYikfqg1_fnZMn-z6_XfQuCZKg&ust=1501186645802246
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 هدف: های سرگردان و بیم: زندگی در هلمند؛ نگرانی از گلوله سو

 داس ۳جوالی ـ  ۲۵ - سی، افغانستانبیعلی حسینی بی

 کنند، از ساکنان لشکرگاه، مرکز والیت هلمند در جنوب افغانستان که در نزدیکی خط اول جنگ زندگی می

هدف" نگران هستند. در این منطقه نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان با هم درگیرند. گاهی های بی"گلوله

 شود. می فیرنظامی، اما نزدیک جنگ  سمت مناطق غیر ها به های یکی از طرفمواقع گلوله

 ند.ه اها شماری کشته و زخمی شد این گلولهفیر گویند در پی مردم محل می

چیز آرام به  لشکرگاه رفتم. همه شهر اطراف"مختار" در  منطقۀرنگ یکی از روزها به  من در عصر طالیی

ها به چرا بودند. چند نفر هم در حال  گوسفندها و  گشتند. گاو رسید. کودکان از بازی کریکت بر مینظر می

شنیدم. آنجا نزدیک خط اول جنگ بود. در طول روز صدای  فیرساخت خانه بودند. دقایقی نگذشته بود که صدای 

ان رفتم. خ سراغ کرم جا برسد. به شد. فاصله میدان جنگ با این منطقه به حدی بود که گلوله به آن شنیده میفیر

امنیتی افغان و گروه طالبان  قوایعلت درگیری زیاد بین خانه بود. او از منطقه بوالن هلمند به در حال ساخت

 شود که برای میفیر ها به این سمت  جا آمده است. او به من گفت: "جنگ روان است. گلوله فرار کرده و به این

  ما مشکالتی ایجاد کرده است."

های بزرگ افغانستان در جنوب این کشور. در سال  رد. یکی از والیتهاست که جنگ جریان دا در هلمند سال

مریکایی از این والیت او  برتانیه قوای  ۲۰۱۴

که به جنگ در آن والیت  خارج شدند، بدون این

قوای پایان بدهند. مسئولیت جنگ بر دوش ن

امنیتی افغان واگذار شد. صدای این جنگ 

 همچنان جریان دارد.

مختار؛ در مکانی دیگر، چند ۀ منطقبرگردیم به 

ای پشت به دیوار تکیه زده  پیرمرد روی تپه

ها دشتی بود که پس از آن  روی آن بودند. روبه

ما گفتند  عکاسها به شد. آن خط اول آغاز می

گذاشته  شان ها پرسیدم جنگ تاثیری بر زندگیکه از باالی تپه پائین بیاید، چرا که در تیررس قرار دارد. از آن

ان شزراعتی های  شان بوده است. قبال روی زمین عصرانهاجتماع اند اولین تاثیرش، روی محل  است؟ پاسخ داده

 اند. نشینی کرده نشستند اما حاال حدود چهارصد متر عقبگو می و به قصه و گفت

 ها گفت: "اگر وضعیت این از آن اند به میدان جنگ تبدیل شود. یکی جایی که نشستهبودند، همین آنان نگران

ساز است. نگران هستیم که جنگ گسترش  مشکل ما برایها  گلولهفیر شود.  گونه دوام کند، نگرانی بیشتر می

ها در این منطقه همراه است با کارهای  حال، روز ایم هم برسد." با این پیدا کند و به همین جایی که نشسته

 پر از بیم. ادیروزانه یک زندگی ع

***** 
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یت نا آرام و پر از مخاطرۀ هلمند، البته به جناب اینهم احوال پر از ترس و هراس اهالی لشکرگاه ، مرکز وال

داکتر صاحب حقوق معلوم است که ازین والیت تقریباً هر روز احوال حمالت و کشتار گوناگون طالبان و 

تخریب و قتل پوسته های امنیتی، مراکز پلیس و شهر و بازار رفت و آمد اهالی، کشت زار ها و چنانچه چند 

مجاهدین »لۀ انتحاری بر بانک جان تعدادی را گرفت و عده ای را هم زخمی نمود. بلی هفته قبل دیدیم، یک حم

 در همۀ چنان جنایات بشری ای کامالً دست باال دارند.« ملی

 :کند خود را متوقف می صحیهای  در والیت لغمان فعالیت یدنیکمیته سو چهارم:

امنی در والیت لغمان در شرق افغانستان  را به دلیل افزایش نا صحیاعالم کرده که ارائه خدمات  یدنیکمیته سو

  .شوند محروم می صحیمتوقف کرده است. در نتیجه این اقدام حدود نیم میلیون نفر از دسترسی به خدمات 

با  یدنسو ۀها ارسال شده، آمده که کمیت که امروز، چهارشنبه، چهارم اسد به رسانه مؤسسهاین  اطالعیۀدر 

ا در ر صحییش تهدیدهای امنیتی توسط نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان مجبور شده تا ارائه خدمات افزا

 .این والیت متوقف کند

گوید که توقف فعالیت این کمیته در والیت  در افغانستان می یدنخانم مدلین یوفورس، رئیس عمومی کمیته سو

 .محروم شوند صحیمرد از دسترسی به خدمات  لغمان باعث شده تا حدود نیم میلیون کودک، زن و

صحی مرکز  ۴۰میالدی  ۲۰۱۷سال  جنوری ۷نیز آمده که نیروهای مخالف دولت افغانستان بتاریخ  اعالمیۀدر 

دیگر  ۲۰و مرکز درمانی باز  ۲۰در ادامه آمده که بعد از پا در میانی افراد محل  .اند وابسته به این نهاد را بسته

 د.ان الیشنگ، علینگار و مهترالم همچنان مسدود باقی ماندهدر ولسوالی 
 

گفته که تهدید برای شماری از کارمندان این نهاد درحال افزایش است و این امر سبب شده تا تصمیم  مؤسسهاین 

 د.شو گرفته صحی به بسته شدن این مراکز

***** 

اید بوده و روز افزون می باشد که کامالً از حدود مشاهده میفرمایید که بدبختی مردم افغانستان چگونه رو به تز

و ثغور بیرون بوده، ولی هر یک با وجه مشتریکی که همان پامال حقوق انسانی و جنایات بشری باشد، به هم 

جناب داکتر صاحب روستار ترکی، در حقیقت ملت و سرزمین آنان « مجاهدین ملی»می پیوندند. حال اگر این 

میدهند، پس چگونه اقدام به چنین فجایعی، منجمله حریق نمودن مکاتب، بستن « ؟»!نجات را از اشغال اجانب 

مراکز صحی که طفل و بزرگ و کوچک مریض، محتاج تداوی و مراقبت اند، می نمایند و هموطنان و بی نوا 

 و مظلوم را از داشتن دوا و داکتر و بستر و شفاخانه عمالً محروم مینمایند؟!
 

 :کردند تصرف جاری هفته در را ولسوالی سومین مرکز م: طالبانپنج

 شرقی،جنوب  منطقه سه در را مهمی نسبتاً  دولتی مراکز جاری هفته در طالبان اسد. گروه ۳ –جوالی  ۲۵

  .است درآورده خود تصرف به افغانستان مرکزی و شمالی

 به یتوال این" خیل جانی" ولسوالی مرکز که گفته افغانستان شرق جنوب در پکتیا والیتی شورای عضو یک

 .است افتاده طالبان گروه دست
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 این مرکز کیلومتری یک حدود تا امنیتی قوای که گفت سیبیبی به( اسد ۳) شنبه سه روز منگل محمد تاج

 وییترت حساب در ای اطالعیه انتشار با هم طالبان گروه سخنگوی مجاهد، هللاذبیح .اندکرده نشینی عقب ولسوالی

 .درآوردند خود تصرف به کامل صورت به را منطقه این شنبه سه روز صبح گروه این نیروهای که گفته خود

 سقوط ای اطالعیه در طالبان، گروه دست به خیل جانی مرکز سقوط به اشاره بدون داخله وزارت مقابل، در

 دو در امنیتی نیروهای که است گفته وزارت این سخنگوی دانش، نجیب. است کرده تکذیب را ولسوالی این کامل

 .هستند" دشمن" راندن عقب مشغول و دارند" فعال حضور" ولسوالی بر حاکم های نقطه در واقع پاسگاه

 حاضر الح در و درنیامده طالبان گروه تصرف به خیل جانی که گفته هم پکتیا پلیس فرمانده عبدیانی، توریالی

 .دارد جریان منطقه این در شدیدی جنگ

" ها ده" شده مدعی طالبان گروه که حالی در

 دهش کشته خیل جانی نبرد در دولتی سرباز

 ونهگ هیچ که گفته داخله وزارت سخنگوی ند،

 .است نشده وارد دولتی نیروهای به تلفاتی

 عضو ۲۰ نبرد درین که افزوده عبدیانی آقای

 گروه این عضو ۱۰ و کشته طالبان گروه

 تهکش تنها طالبان سخنگوی اما اند،شده زخمی

 .است کرده تایید را گروه این اعضای از دیگر نفر سه شدن زخمی و نفر دو شدن

 وطسق طالبان گروه دست به افغانستان مختلف والیت سه در که ستدولتی ا مرکز سومین این جاری هفته در

 را رغو مرکزی والیت در تیوره و فاریاب شمالی والیت در لوالش ولسوالی مراکز طالبان این از پیش .کند می

 .اند درآورده خود تصرف به

***** 

آتش دیگری در گوشه ای از وطن.....والیت پکتیا که هر روز  و خون ،کشتار این بود یک نمونۀ مدهشی از

ذریعۀ  تصرف میگردد و یا با جنگ دیگرییا به دست اشرار  جنگ های خانمان سوز یا  از آن در اثر قسمتی

 رها میشود. قوای دولتی

 نورستان: وایگل وانت ولسوالی مرکز بر مسلح طالبان گروهی م: حملهشش   

 صبح ۸ ساعت حوالی مسلح، طالب هاصد گویند می نورستان، والیت در محلی مقاماتجوالی.  ۲۶ –اسد ۰۴

 هاینیرو میان شدید جنگ سو این به صبح از که کردند حمله والیت، این وایگل وانت ولسوالی مرکز بر امروز

 .دارد جریان مسلح طالبان و افغان

 تهف از مسلح طالب صدها گفت امریکا، صدای آشنا رادیو با صحبت در وایگل وانت ولسوال رحمت، هللا رحمت

 وردم در هنوز گفت وایگل، وانت ولسوال .اند کرده حمله ولسوالی این به و شده یکجا نورستان و کنر ولسوالی

  .ندارند جزییات تلفات

 جریان جنگ طالبان و افغان قوای میان آن همجوار های پوسته و ولسوالی ساختمان در محلی، مقام این گفته به

 .اند رسیده محل به حمایتی نیروهای که افزود رحمت، آقای اما است؛ شده قطع ارتباط مناطق بسیار با و دارد
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 هحمل از شان هدف و اند آمده وایگل وانت ولسوالی به کنر از طالبان گفت محل، باشندگان از یکی هم، سوی از

 این مورد در طالبان گروه اکنون تا .است وایگل وانت – کنر مسیر کردن مسدود راه مسیر های پوسته باالی

 .اند نگفته چیزی ها رسانه به درگیری

 نیروهای سوی از دوباره اما شده؛ تصرف مسلح طالبان سوی از بار سه گذشته سال ۱۵ در وایگل، وانت ولسوالی

 .است شده گرفته بازپس افغان

***** 

ت محترم به حمال« مجاهدین ملی»اینهم خبری از گوشۀ شمال شرق افغانستان، والیت نهایت زیبای نورستان که 

جوانان مظلومی که جانشان را در راه حفظ منطقه برای دولت افغانستان قربان میکنند،  –باالی قوای امنیتی افغان 

پرداخته و اکثراً به دست طالبان تربیت شده و تعلیم یافتۀ پاکستان به شهادت میرسند.....همان گروهی که از جانب 

 افتخار یافته اند.« مجاهدین ملی»جناب داکتر روستار ترکی به لقب 

 :شدند کشته قندهار در افغانستان اردوی سرباز ۴۰ حدود: محلی عم: منابهفت

 در شورشیان و است افغانستان آرام نا هایوالیت از افغانستان جنوب در قندهار والیت -جوالی  ۲۶اسد،  ۰۴

 البانط گروه افراد حمله در که اند گفته افغانستان جنوب در قندهار والیت در محلی منابع. دارند نفوذ والیت این

 کشته افغانستان اردوی سرباز ۴۰ کم دست والیت این خاکریز ولسوالی در افغانستان ملیاردوی  پایگاه یک به

 .اند شده

 که فتهگ سیبیبی خبرنگار سروش، الدین تاج به نشود، برده او از نامی خواسته که قندهار در امنیتی منبع یک

 .کنند فرار درگیری محل از اند شده موفق عسکر ۱۰ و شد آغاز دیشب از طالبان حمله این

 باقی درگیری محل در سربازان از شماری اجساد زیرا باشد، نفر ۴۰ از بیشتر تلفات شمار ممکن که گفته او

 تایید ار افغانستان اردوی سربازان تلفات باالی شمار و حمله این وقوع نیز اطالعاتی دیگر منبع یک. اند مانده

 . است کرده

 افرادموتر  ۳۰ که کردند تایید محل مردم که گوید می نیز قندهار والیت در سیبیبی خبرنگار درانی، مامون

 . بودند کرده حملهعسکری  پایگاه این به طلبان گروه

 احصائیۀ درباره آنان. یافت ادامه ساعت ۶ الی ۵ پایگاه سربازان و طالبان گروه افراد میان درگیری آنان گفته به

 . کردند اطالعی بی اظهار حادثه این تلفات

 نفر ۱۳ و کشته رویداد این در سرباز ۲۶ که گفته و کرده تایید را حمله این وقوع نیز افغانستان دفاع وزارت

 . شدند مجروح دیگر

 نگینس پاسگاه این به طالبان افراد حمله که است گفته افغانستان، دفاع وزارت سخنگوی معاون رادمنش، محمد

 . دارد جریان محل در درگیری نیز اکنون و بوده

 .است شده اعزام منطقه این به طالبان گروه حمله دفع برای کمکی نیروهای رادمنش آقای گفته به

 ۷۴ هک اندشده مدعی خاکریز ولسوالی کرزالی منطقه در عسکری پایگاه این به حمله تایید با نیز طالبان گروه

 . اند کرده دستگیر را آنان نفر شش و کشته را افغانستان ارتش سرباز

 وزارت دفاع افغانستان همچنین اعالم کرده که برای بررسی این حادثه هیاتی را به قندهار فرستاده است.
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این بود شمه ای از حوادث خونین و استخوان سوزی که بر ملت مظلوم افغانستان از جانب گروهی تربیت شدۀ 

گوشۀ وطن عزیز ما افغانستان، فقط در چند روز محدود عارض گردیده و سیل دست پاکستان غدار در چهار 

خون و جهانی از آتش را بر اهالی قسمت های مختلفۀ سرزمین مقدس ما تحمیل نموده است. آنانیکه خود در 

ثل دنیای مهاجرت جا بجا شده و خود و فامیل های شان از نعمات کمک های غرب متمدن بهره مند گردیده اند، م

همین جناب داکتر روستار ترکی، چگونه این همه کشتار، خون و آتش مذابی را که بر هموطنان او از هر گوشه 

که اعمال آنان از آنطرف  ای از وطن جاری است، به فراموشی سپرده و با پشتیبانی از گروهی آدم کش حرفه یی

 ، قلم فرسایی مینماید؟!سرحد تنظیم و سازمان دهی می گردد

 

 پایان

 

 


