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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئکه ټينگه کړله موږ سره اړي په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

    ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨  پيکارپامير
  

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٢٧بخش (
 

 نمونه ھايی ازحم�ت تروريستی طالبان در افغانستان

ِچند نمونۀ مختصرازانفجارھای خونين تروريستی وقتل ھايی راکه درچند سال اخير توسط گروه طالبان  ِ ِ
ِم داده شد و جان صدھا انسان سرزمين ِمان راگرفت؛ دراينجا نقل ميکنيم تا جنايتھا، ِدرمرکز و و1يات افغانستان انجا ِ

ِويرانگری ھا، مداخ>ت و توطئه ريزی ھای اجانب عليه جان و مال ملت عزيز ما درک و شناخته شود ِ ِ:  

  .بکام مرگ سپردِ م، انفجار يکعراد موتر درشھرکابل، به تعداد سی تن را ٢٠٠٢ِبه روز پنجم ماه سپتامبر *

ِم يکعراده موترمملو ازمواد انفجاری توسط يک تروريست انتحاری به٢٠٠٣ِبتاريخ ھفتم ماه جون  * ِ ِحامل  ِبس ِ
ِسربازان آلمانی اصابت داده شد که موجب قتل چھارتن از سرنشينان آن گرديد ِِ ِ.  

. داد، ھفده مسافررا به ھ>کت رسانيدِانفجاری که دريک عراده بس حامل ِاھالی ُملکی درو1يت ھلمند ُرخ  *
  .ِازجملۀ کشته شده ھا، ھشت تن آنان کودکان بودند

ِدراثرانفجاريک بمب جاسازی شده به روزششم جنوری سال  * ِ ِ ِم توسط تروريستھا که در نزديکی يک ٢٠٠٤ِ
  .ِمکتب در و1يت قندھارصورت گرفت، پانزده نفرجان باختند

ِم؛ توسط گروه طالبان دريک مکتب دينی در و1يت پکتيا ٢٠٠٤وھشتم ماه جو1ی انفجاری که بتاريخ بيست  *
  .به وقوع پيوست، ده نفرکشته شدند

ِم در يک موتر حامل افراد داخلی و خارجی ُرخ داد، سه ٢٠٠٤انفجاری که بتاريخ بيست و نھم ماه جو1ی  * ِ ِ
  .نيدنفرامريکايی، سه نفر افغان و سه تن نيپالی را به قتل رسا

م صورت ٢٠٠٤دراثر يک حمله ی انتحاری تروريستھا در شھرکابل که بتاريخ بيست وھشتم ماه سپتامبر *
  .گرفت، ُنه نفر کشته شدند

ِم درجنوب افغانستان ُرخ داد، جان ٢٠٠٦ِدراثرانفجاريک موترمملو ازمواد ِانف>قی که بتاريخ پنجم ماه جون  *
  .ده نفر را گرفت

م صورت گرفت، به تعداد ٢٠٠٦که بتاريخ شانزدھم ماه جون " سپين بولدک"ِجار انتحاری در ِدراثر يک انف *
  .بيست و دو نفر کشته شدند

م، حملۀ مسلحانۀ تروريستی با1ی ايستگاه پوليس شھر قندھارصورت ٢٠٠٦بتاريخ ھفتم ماه فبروری سال  *
  .گرفت که دراثرآن، سيزده تن پوليس به قتل رسيدند

م به وقوع رسيد، ده تن ٢٠٠٦حملۀ تروريستی ديگر در شھر قندھار که به روز پانزدھم ماه جون طی يک  *
 .کشته شدند

ِم در بازار شھر قندھار، جان بيست و يک ٢٠٠٦يک حمله ی انتحاری ديگر بتاريخ بيست و ھشتم ماه جون  * ِ
 .نفر را گرفت

م درو1يت ھلمند ُرخ داد، ھفده نفر را بکام ِمرگ ٢٠٠٦حملۀ انتحاری يی که بتاريخ بيست و ھشتم ماه جو1ی *
 .سپرد

  م در نزديکی ھای سفارت امريکا در شھرکابل ٢٠٠٦دراثر يک حملۀ تروريستی که به روزھشتم ماه سپتامبر *
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 .ِصورت گرفت، دو سرباز امريکايی و چھارده نفر غير نظامی به قتل رسيدند

م درنزديکی ھای مسجد جامع شھرھرات صورت گرفت، ٢٠٠٦مبرانفجارانتحاری که به روزھجدھم ماه سپتا *
  .سيزده نفر کشته شدند

يا " ستی سنتر" م درنتيجۀ حم>ت انتحاری گروھی از طالبان با1ی ٢٠١١به روز ھفدھم ماه فبروری *
ًفروشگاه بزرگی درشھرنو کابل، دوتن کشته و سه تن ديگر شديدا زخمی شدند ِ ِ.  

 م ٢٠١١که بتاريخ بيست و پنجم ماه فبروری " کابل بانک"روھی ازطالبان با1ی دراثرحملۀ مسلحانۀ گ *
  .ِدرشھر ج>ل آباد صورت گرفت،  به تعداد چھل نفرھم ميھنان بيگناه ِما جان باختند

ِ مي>دی، گروپی ازطالبان، او1 با1ی فروشگاه بزرگ افغان در قلب ٢٠١١ِبه روز نزدھم ماه جنوری  * ِ ِ ً

ِحمله نموده آنرا اشغال نمودند و سپس باشليکِ ديوانه وار، عمارات اطراف و دروازۀ دخولی ارگ جمھوری ِشھرکابل  ِ
ِراھدف گرفتند که دراثرشليک ِمتقابلۀ نيروھای دولتی، نه تنھا مجموع فروشگاه مذکوربکام آتش فرو رفت، بلکه  ِ ِ ِ

ِموجب ِقتل نه تن افراد انتحاری و زخمی شدن ھفتاد نفر ديگ   .ر گرديدُ

ِم، يکی ازطالبان انتحاری، خودش را درمقابل دروازۀ مسجد جامع مھتر1م ٢٠٠٩بتاريخ دوم ماه سپتامبر * ِ
ِمرکز و1يت لغمان منفجرنمود که دراثرآن، بيست و سه نفر به شمول داکترعبدV لغمانی معاون ِرياست امنيت ِملی  ِ

   .کشته و پنجاه و چھار نفر ديگر زخم برداشتند

ھمچنان به تاريخ ھای مختلف، حم>ت ِتروريستی انتحاری با1ی وزارت اط>عات وفرھنگ، مھمانخانۀ  * 
ِيوناما، سفارت ھند، محل رسم و گذشت، ھوتل سريانا، وزارت عدليه، وزارت دفاع و رياست زندانھا درشھرکابل و 

ِشھرکھنۀ بغ>ن، عمارات دولتی درقندوز، بادغيس، قندھار، اجتماع مردم در  نيز، حملۀ مسلحانه و خونين با1ی زندان
، بازار ِمزدحم ِمندوی " چھارصد بستر" ِلغمان، ج>ل آباد، ھرات ونيزانفجارات وحشتناک در بيمارستان ھای 

ِو مناطق ديگر بالتدريج صورت گرفت که دراثرھرحمله ) انترکانتننتل(شھرکابل، شفاخانۀ و1يت کنر، ھوتل بين المللی  ِ
     (69)  .نفجار، ده ھا و صدھا انسان جان ھای شانرا از دست دادندو ا

ِگروه تروريستی طالبان، موازی با ارتکاب اعمال انتحاری و انفجاری متعدد عليه جان و مال اھالی شھرھا و  ِ
ِو1يات، به مراتب دست به اختطاف افراد و اشخاص داخلی و خارجی   شان يازيده و ازاين عمل) فردی و جمعی(ِ

ِدرجھت ِاخاذی، وارد کردن فشارسياسی، تبليغات، ايجاد ترس و تھديد و رھايی زندانيان شان ازچنگِ حکومت کابل  ِ ِ ِ
ِوحتا مجبور ساختن دولتھای خارجی غرض ترک افغانستان استفاده بعمل آورده اند َ ِ ازجملۀ آنھمه اختطافھا، ميتوان . ِ

ِان افغانی، بيست و سه تن اتباع کوريای جنوبی درقره باغ غزنی، بيست بحيث نمونه از اختطاف ِچھل و سه تن کارگر ِ
.  مي>دی را ياد کرد٢٠٠٧در سال . . . ِو يک تن ازکارگران راه سازی افغان درجاغوری، دوتبعۀ آلمانی و 

موجب آن شد ِاختطاف ِبيست و سه شھروند کوريای جنوبی که دو تن آنھا با ضرب گلولۀ رباينده گان به قتل رسيدند، 
ِکه  يک ھيأ ت با ص>حيت آن کشوربه رياست  وارد افغانستان شده ھمراه با سفيرکوريا درکابل، با "  باکانگ سونگ" ِ

ِگفته شد که در اين نشست، نه تنھا ھيأ ت کوريايی . ربا ينده گان بگونۀ مستقيم درو1يت غزنی به گفت و گوبنشيند
ِ پرداختند، بلکه تعھدسپردند که سربازان شان را ازافغانستان فرا خوانند که اين مقدارمعتنابھی پول برای رباينده گان

ِخود، پرستيژ تروريستان اختطاف کننده را نزد ديگران با1 ُبرد چون کوريايی ھا متيقن بودند که رباينده گان .  ِ
به اس>م آباد نيزمسافرت نموده با مقام ِپاکستان الھام و دستور می گيرند، بنابرآن، ھيأت آن کشور، ) آی.اس.آی)ازمنبع ِ

ازجانب . ھای پاکسانی دراين زمينه مذاکره بعمل آوردند تا باشد مقام ھای مذکوربا آنھا در اين زمينه، ھمکاری نمايند
ِھجوم با1ی منازل مردم و  ًديگر، نيرو ھای خارجی مستقر در افغانستان نيز، وقتا فوقت با شليک مرمی، حمله و

ِ ھای نا دقيق شباروزی، موجب قتل و کشتار بيگناھان ِسرزمين ِمان ميشدند که نمونه ھايی ازآن را در صفحات بمباران ِ ِ
     .آينده درج خواھيم نمود

 ادامه دارد


