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هوشدار ملل متحد از حمالت تروریستی تازه
غرب میخواهد افغانستان را ترک نماید در حالیکه این کشور روز به روز خطرناکتر شده میرود.
قرار گزارش ملل متحد کومندوهای انتحاری حمالت پیچیدۀ را آغاز نموده اند.
این گزارش وضع امنیتی را هم اضطراب آور خوانده است.
مبارزه علیۀ مواد مخدر هم ناکام بوده و عساکر از کشف انبار مواد مخدر در منطقه راپور میدهند.
کابل  /نیویارک  -قرار گزارشات ملل متحد وضع امنیتی در جریان همین سال به شکل هیجان انگیز خراب شده است.
در گزارش چهار شنبه شورای امنیت ،سرمنشی ملل متحد گفته است که تا آخر ماۀ اگست در حدود  ۱۲۳۲حادثه
راجستر شده است ،البته این یک افزایش  ۰۰در صد با مقایسۀ سال گذشته میباشد.
بان با اشاره به گزارش سه ماهه گفت " بی ثباتی سیاسی و میزان نگرانی از نا امنی" در افغانستان قابل توجه است.
البته این گزارش با ارزیابی بخش نظامی غرب در تفاوت است.
نیرو های بین المللی حافظ صلح آیساف به تازگی گزارش داده که وضعیت امنیتی بهبود یافته است و آنها موفق شده اند تا
ریکارد سال های گذشته را بشکنانند .گزارش میافزاید که حد اوسط حمالت انتحاری تا آخر ماۀ اگست دوازده حمله در
ماه بوده که در مقاسیه با سال گذشته تغییر نکرده است.
با این حال ،حمالت پیچیده انتحاری در این زمان  ۰۳در صد افزایش یافته است.
چنین یک حملۀ مشابه در حدود دو هفته قبل در مرکز کابل ،سفارت امریکا را مورد حمله قرار داد .نیروهای امنیتی
توانستند که بعد از تقریبا  ۱۳ساعت این حمله را پایان دهند.
رکارد ضبط مواد مخدر در هلمند
به نظر میرسد مبارزه علیه مواد مخدر هم تا هنوز ثمر بخش نبوده است .آیساف گزارش میدهد که نیروهای امنیتی سه
ورو) در والیت هلمند کشف و ضبط نمودند.
البراتوار مواد مخدر را به ارزش  ۰۰۳ملیون دالر (معادل  ۱۶۳ملیون ی 
عالوه بر این ۶۲۸۳ ،لیتر از محلول مورفین ،یک صد کیلوگرام هیروئین ۲۳ ،کیلوگرام تریاک ۲۱۳۶۰ ،کیلوگرام مواد
مخدر با مواد کیمیایی و دستگاه برای تولید مواد مخدر از بین رفته است.
با کشف روز دوشنبه ،که در چهارشنبه از آن گزارش داده شده است ،بزرگترین ،کشف نیروهای افغان و خارجی بوده
که تا کنون ثبت شده است .درآمد زرع ،ترانسپورت و قاچاق مواد مخدر مهمترین عایدات شورشیان را تشکیل میدهد.
افزایش کشتار افراد ملکی
قرار گزارش منابع سازمان ملل شمار قربانیان افراد ملکی در این بحران رو به افزایش است.
در گزارش بان آمده است که ماموریت سازمان ملل (یونیما) بین ماه های جون و اگست تعداد کشته شده گان را  ۰۸۲و
تعداد زخمیان را  ۲۱۲۲شمرده است .این افزایش با مقاسیۀ سال گذشته پنج در صد میباشد.
به این اساس شورشیان مسئولیت  ۸۸در صد این حوادث و نیروهای افغان و خارجی مسئولیت  ۲۱در صد را بر عهده
دارند .در رابطه با بقیه تلفات یونیما از کدام جناح خاص نام نبرده است.
حمله باالی افغانستان تحت قومانده ایاالت متحده ده سال قبل به تاریخ هفتم اکتوبر  ۱۳۳۲آغاز شد.
پیامد این حمله سقوط رژیم طالبان بود.
در مقابل حمالت متواتر باالی عساکر ،مراکز نظامی و افراد ملکی در منطقه صورت گرفته و در این هفته بازهم این
عمل تکرار شد.
روز چهار شنبه شورشیان در هلمند مرکز طالبان حد اقل هشت پولیس را به قتل رساندند .ممکن یک تن از افراد پولیس
در اجرای این حمله همکاری نموده باشد.
طالبان بار ها مؤفق شده اند که در صفوف پولیس نفوذ نمایند.
قرار گزارشات رسمی در یک عملیات در شرق افغانستان در والیت ننگرهار پنج شورشی کشته و هفت تن دیگر به
اسارت گرفته شده اند.
از طرف دیگر در والیت ارزگان قرار گزارشات پولیس یک تن قومندان پولیس یک ولسوالی کشته شده است.
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روز سه شنبه در یک حملۀ انتحاری در نزدیک قرارگاه پولیس در لشکرگاه سه پولیس و دو فرد غیر نظامی کشته شده
اند.
پایان
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