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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۳/۳۰/۱۳۲۲                    عبدالحسیب حکیم

 ۱۰/۰/۱۳۲۲شپیگل آنالین 

 

 تازه یستیهوشدار ملل متحد از حمالت ترور
 

 .رودیکشور روز به روز خطرناکتر شده م نیا کهیدر حال دیافغانستان را ترک نما خواهدیم غرب

 .                         اندرا آغاز نموده  ۀدیچیحمالت پ یانتحار یگزارش ملل متحد کومندوها قرار

 را هم اضطراب آور خوانده است. یتیوضع امناین گزارش 

 .دهندیمواد مخدر هم ناکام بوده و عساکر از کشف انبار مواد مخدر در منطقه راپور م یۀعل مبارزه

 

 خراب شده است. زیانگ جانیسال به شکل ه نیهم انیدر جر یتیقرار گزارشات ملل متحد وضع امن - ارکیوی/ ن کابل

حادثه  ۱۲۳۲اگست در حدود  ۀگفته است که تا آخر ماملل متحد  یسرمنش  ،تیامن یگزارش چهار شنبه شورا در

 .باشدیسال گذشته م ۀسیدر صد با مقا ۰۰ شیافزا کی نیا ، البته راجستر شده است

 " در افغانستان قابل توجه است.یاز نا امن ینگران زانیو م یاسیس یثبات یاشاره به گزارش سه ماهه گفت " ب با بان

 غرب در تفاوت است. یبخش نظام یابیگزارش با ارز نیاالبته 

است و آنها موفق شده اند تا  افتهیبهبود  یتیامن تیگزارش داده که وضع یبه تازگ سافیحافظ صلح آ یالملل نیب یها روین

اگست دوازده حمله در  ۀتا آخر ما یکه حد اوسط حمالت انتحار دیافزایم گزارش د.نگذشته را بشکنان یسال ها کاردیر

 نکرده است. رییبا سال گذشته تغ هیماه بوده که در مقاس

 است. افتهی شیصد افزا در ۰۳زمان  نیدر ا یانتحار ده  یچی، حمالت پحال نیا با

 یتیامن یروهاین را مورد حمله قرار داد. کایسفارت امر ،مشابه در حدود دو هفته قبل در مرکز کابل ۀحمل کی نیچن

 دهند. انیحمله را پا نیساعت ا ۱۳ با  یتوانستند که بعد از تقر

 

 ضبط مواد مخدر در هلمند رکارد

سه  یتیامن یروهایکه ن دهدیگزارش م سافیآ مواد مخدر هم تا هنوز ثمر بخش نبوده است. هیه علزمبار رسدینظر م به

 و ضبط نمودند.کشف هلمند  تی( در والوروی ونیمل ۱۶۳دالر )معادل  ونیمل ۰۰۳البراتوار مواد مخدر را به ارزش 

مواد  مالوگریک ۲۱۳۶۰ اک،یتر مالوگریک ۲۳ ن،یئرویه مالوگریصد ک کی، نیاز محلول مورف تریل ۶۲۸۳، نیبر ا عالوه

 رفته است. نیمواد مخدر از ب دیتول یو دستگاه برا ییایمیمواد ک امخدر ب

بوده  یافغان و خارج یروهایکشف ن ن،ی، بزرگترشده استداده چهارشنبه از آن گزارش در کشف  روز دوشنبه، که  با

 .دهدیم لیرا تشک انیشورش داتیعا نیمواد مخدر مهمترقاچاق زرع، ترانسپورت و  درآمد که تا کنون ثبت شده است.

 

 یکشتار افراد ملک شیافزا

 است. شیبحران رو به افزا نیدر ا یافراد ملک انیگزارش منابع سازمان ملل شمار قربان قرار

و  ۰۸۲جون و اگست تعداد کشته شده گان را  یماه ها نی(  بمایونیسازمان ملل ) تیموراگزارش بان آمده است که م در

 .باشدیسال گذشته پنج در صد م یۀبا مقاس شیافزا نیاشمرده است.  ۲۱۲۲را  انیتعداد زخم

در صد را بر عهده  ۲۱ تیمسئول یافغان و خارج یروهایحوادث و ن نیدر صد ا ۸۸ تیمسئول انیاساس شورش نیا به

 از کدام جناح خاص نام نبرده است. مایونیتلفات  هیرابطه با بق در دارند.

 آغاز شد. ۱۳۳۲هفتم اکتوبر  خیمتحده ده سال قبل به تار االتیا نده  اافغانستان تحت قوم یباال حمله

 طالبان بود. میحمله سقوط رژ نیا امدیپ

این هفته بازهم  نیدر منطقه صورت گرفته و در ا یو افراد ملک یعساکر، مراکز نظام یحمالت متواتر باال در مقابل

 .عمل تکرار شد

 سیک تن از افراد پولی ممکن را به قتل رساندند. سیدر هلمند مرکز طالبان حد اقل هشت پول انیچهار شنبه شورش روز

 نموده باشد. یحمله همکار نیا یدر اجرا

 .ندینفوذ نما سیبار ها مؤفق شده اند که در صفوف پول طالبان

به  گریکشته و هفت تن د یننگرهار پنج شورش تیدر شرق افغانستان در وال اتیعمل کیدر  یگزارشات رسم قرار

 اسارت گرفته شده اند.

 کشته شده است. یولسوال کی سیقومندان پولتن  کی سیارزگان قرار گزارشات پول تیدر وال گریطرف د از



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

کشته شده  ینظام ریو دو فرد غ سیدر لشکرگاه سه پول سیقرارگاه پول کیدر نزد یانتحار ۀحمل کیسه شنبه در  روز

 اند.

 پایان

 

 

 

                                              

 
 


