
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۰۲/۰۸/۲۰۱۶                                                پامیر پیکار
 

میالدی 2014تا  2001وقایع افغانستان از  

 فصل شانزدهم  

(57)بخش   

 نمونه هایی از حمالت خونین گروه طالبان

انتحاری و پُرتلفاِت گروه طالبان باالی جان ومال شهرونداِن افغانستان و هدف های هرگاه مجموع حمالِت مسلحانۀ انفجاری، 
دولتی و نظامی را یکایک درج ِصفحاِت این کتاب نماییم، مجموعِ مطالب و مندرجاِت آنرا احتوا خواهد نمود. اما، بهتردانستیم 

ک و َجسته َجسته درجِ این صفحات نماییم تا باشد بگونۀ کرونولوژی، نمونه هایی ازچنین عملیاِت بیرحمانۀ تروریستی را
خوانندۀ عزیزبه اصِل برنامه های خونیِن تروریستی و به عمِق درد ها و مصیبت های مردم این آب و خاک بیشتر از پیش پی 

 بُرد:                                                     
توسط گروه طالبان درمیاِن بازاِرمربوط به شهرک " گرمسیر" والیت هلمند م، یک بمِب جا سازی شده 2010* درماه جوالی 

منفجرگردید و به تعداد بیست و یک نفر بیگناه غیرنظامی را مقتول و زخمی نمود. طالبان، بمب را دربدنۀ یکعراده بایسکل 
 جابجا کرده بودند.                                                      

خورشیدی، گروهی ازطالبان باالی یک پوستۀ امنیتی در" کاریز شیخ ها"، واقع ده کیلو متری شهر فراه  1389ه حمل * درما
حمله نموده و پنج نفر پولیس را به قتل رسا نیدند. گروه مذکور، قبل ازآن نیز باالی یکی از پوسته های دیگِر امنیتی در " 

محافظ ِامنیتی را به قتل رسا نیده کاریز کرغ زرد"  درفراه حمله نموده و شش 
                                                                                      بودند.        

م باالی جمعی ازکارگراِن ساده یی که باالی یک بنِد برق درشهرِک " اناردره " مربوط والیت 2010* طالبان درماه جون 
 بودند، حمله نموده  در فراه مشغول بکار

محل وحمله کننده گان صورت گرفت،  تعدادی ازطرفین به قتل رسیدند. درجریاِن ماِه اثر ِ زد و خوردی که میان افراد امنیتی  
مذکور، گروه طالبان، یک بمِب کنترول شده را نیزبرضد یکعراده موتِرحامِل نیروهای خارجی در" شیندند" )سبزوار( والیت 

 جر نموده موجِب قتِل پنج نفر شدند.                        هرات منف
* به سلسلۀ جنگها ونزاع های درونی گروه های تروریست درافغانستان، برخورِد شدیِد مسلحانه میان افراِد حزِب اسالمی و 

رفت که در نتیجۀ آن به گروه طالبان در محل " انگورباغ " والیت ُکندز باالی تقسیم غنایم و حاکمیت بر منطقه، صورت گ
تعداد شصت نفر افراِد حزِب اسالمی به قتل رسیده و مابقی پا به فرارنهادند. چون، دروالیت ُکندز، نیروی اربکی یا ملیشه هم 
وجود دارد، بنابرآن ، بتاریخ نزدهم ماه جون، زد و خوردی میان گروه مسلحِ طالبان و نیروهای " اربکی"  درمحلی بنام  " 

ای " نیزُرخ داد که دراثِرآن، به تعداد ده نفراربکی و تعدادی از طالبان به شموِل عناصِر خارجی درصفوف آنهاکشته رحمت ب
شدند. بایدعالوه نمود که به سلسلۀ همین درگیریهای ذات البینی تنظیم های جهادی، خبرگزاری بی بی سی به نقل از والی 

مانده محلی در روستایی بنام  ُدرنامه  مربوط کاپیسا از دو ماه به اینسو ادامه درگیری میان دو فروالیت کاپیسا نوشت که " 
                                                                                            اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار و جمعیت اسالمی هستند."            دارد... مردم محل گفتند که این دو فرمانده مربوط به حزب 

بی بی سی ازقوِل والی کاپیسا عالوه نمود که " صد ها خانواده دراین منطقه زند گی میکنند که به دلیل ادامۀ درگیری با 
 مشکالت زیادی روبرو شده اند..."          

م، درحالیکه مواد انفجاری دربدن خود حمل میکرد، خودش 2010جوالی *  یکی ازافراِد انتحاری طالبان، بتاریخ نزدهم ماه 
شهرکابل و درمیان عابرین و دست فروشاِن محل منفجر نموده سه نفر به شمول یک شاگرِد  4و 3را در میان مکرورویان 

 مکتب را کشته و حدود چهل نفر دیگر را زخمی نمود.                 
، یک گروپ ازافراِد امنیتی " دهنۀ غوری" والیت بغالن در محاصرۀ طالباِن مسلح قرار م2010درهفتۀ سوم ماه جوالی 

گرفته و تمام شب را  شجیعانه جنگیدند تا آنکه گلوله های شان به اتمام رسید و همۀ آنها توسط طالبان مسلح قتل عام شدند. 
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به محاصره شده ها )علی رغم تقاضا های مکررآنها(، اعضای خانواده های مقتولین و اهالی منطقه به نسبت آنکه هیچ ُکمکی 
 انجام داده نشد، خشمگین و معترض بودند.                                                                           

شاهراه زرنج و ( را درمحِل "منار" بین 303* به تاریخ بیست و چهارم ماه جوالی، گروه طالبان یکعراده بِس مسافربَری )
دالرام انفجار دادند که به تعداد بیست و پنج نفرمسافرجان باختند و تعداد دیگری زخمی شدند. گفته شد که مسافران، ُکالً 
افغانهایی بودند که از طرف مقاماِت ایرانی " ردمرز" شده بودند. درجریان همین هفته، طالبان درمسیِر شاهراه مذکور، جوانی 

بَری پیاده کرده به اتهام اینکه سرباِز دولتی است، او را جلِو چشِم همه مسافراِن بس، گوسفند وارسربُریدند. را از بس مسافر
سرباِزدولتی نیست، بلکه شاگرِد یک هوتل دربازار " غرغری " دالرام فریاد میزد که شاهداِن عینی گفتند که جواِن مظلوم 

 دند.                                           میباشد، ولی قاتالن هرگز به حرفهایش گوش ندا
* بتاریخ نهم ماه آگست، یک طالِب انتحاری، خودش را در مسیر راه میدان هوایی هرات منفجر نمود که دراثِرآن، چهارتن 

       ازافراِد پولیس کشته  شدند. درمیان کشته شده ها، یک زن هم وجود داشته است .                           
م، یکی ازطالباِن انتحاری، درحالیکه واسکِت مملواز مواد انفجاری را دربدن خویش جابجا 2007* به روزهجدهِم ماه جون 

کرده  و یونیفورم پولیس به تن داشت،  بداخِل بِس حامِل افراِد اکادمی پولیس درشهرکابل داخل شده  خودش را منفجر نمود که 
دراثِر آن، به تعداد سی وپنج نفرکشته شد و پنجاه و دونفر دیگر مجروح شدند.  باید متذکر شد که قبل ازآن ، سه مرتبۀ 
دیگرنیز چنین انفجار های انتحاری در بسهای حامِل پولیس ویا سربازاِن اردو درکابل صورت گرفته بود که در درهرمرتبه، 

                                        ده ها نفر به قتل رسیده بودند.       
چون درمیان گروه طالبان، افراد وعناصر بیگانه مانند تاجکی، ازبکی، چچنی، عربی، پاکستانی، بنگله دیشی و غیره فعال 

ه، منابع بودند، بنابرآن، درحمالِت مسلحانه و برخورد با افراِد امنیتی افغانستان کشته، زخمی و یا دستگیرهم میشدند. چنانک
رسمی حکومِت افغانستان به تاریخ نهم ماه آگست اعالم نمودند که سه طالِب تاجکستانی درمنطقۀ " آقتاش" مربوط خان آباد 
والیت ُکندز، با سالح های شان دستگیرشدند. مقام های امنیتی افغانستان همچنان گفتند که تاجیکی های مذکوردرمدارِس 

 و تروریستی دیده و غرِض خرابکاری به افغانستان فرستاده شده بودند.                                               پاکستان آموزش های ایدئولوژیک
*به روزبیست و یکم ماه جوالی، گروپی ازطالباِن مسلح که با مواِد منفجره نیز مجهزبودند، با استفاده از لباس و برقع زنانه 

ن های محکمه، ریاست امنیت و نماینده گی سازمان ملل درآن شهررا مورد حمله قراردادند. وارد شهِر گردیز گردیده ساختما
             درنتیجۀ برخورد با افرادامنیتی، درعین حالیکه خساراِت مالی به عمارات متذکره وارد آمد، شش طالب مسلح نیز کشته شدند.              

منیتی نیمروز، یکی از مالامامان و چهارطالِب مسلح را درحالیکه مصروف پوشیدن * بتاریخ بیست و یکم جوالی، نیرو های ا
واسکت های انتحاری بودند، ازدروِن یک مسجد درشهر" غرغری" زرنج دستگیرنمودند. قراراظهاِر منبع رسمی نیمروز، 

منظوِر خرابکاری وارد افغانستان شده افراِد دستگیر شده اعتراف کردند که قبالً درزاهداِن ایران تمرین دیده و از آنجا به 
 بودند.                      

 -* به روزششم ماه اکتوبر، یک گروِپ مسلحِ طالبان باالی کارواِن نیرو های اردوی افغانستان در شاهراِه میان قندهار
                                               لشکرگاه حمله نموده  ده سرباِز اردو را به قتل رسا نیدند.                            

* به روزهشتم ِاکتوبر، یک  طالِب انتحاری، خودش را درجواِرعمارِت وزارِت اموِر داخله منفجر نموده موجب نا بودی حد  
قراردارد. قضاوِت  اقل ده انساِن بیگناه و زخمی شدِن هفتاد نفِردیگر گردید. وزارِت اموِر داخله، درنزدیکی سفارت هندوستان

افکاِر عمومی درافغانستان چنین بود که طالبان همواره کوشیده اند مطابِق دستور )آی.اس.آی( پاکستان، ضرباتی به سفارت 
 هند بعنوان خصِم جدی پاکستان  وارد آورند.                                                               

( مسافربَری که از بلخ به طرف شهِر مزاردر حرکت بود، همینکه 303ه سپتامبر، یکعراده بس )ما* بتاریخ بیست و ششِم 
درنزدیکی های یک کارواِن وسایط نقلیۀ نیرو های سویدنی رسید، یکی ازطالباِن انتحاری، خودش را با یکعراده موتر مملو از 

 نُه نفردیگر زخم برداشتند.                                                                  مواد انفالقی منفجرنمودکه دراثرآن، یک کودک کشته شد و بیست و 
* بتاریخ نهِم ماه اکتوبر، طالبان که مواد انفجاری قدرتمندی را دریکی از مساجِد جامع شهر تالقان جا بجا کرده بودند، درموقع 

 عمر والی والیت کُندز با بیست تن دیگر جان دادند.         ادای نمازجمعه منفجرشد که دراثرآن، انجنیرمحمد 
* شام ششم ِماه اکتوبر، پنج انفجارقوی ازسوی گروه طالبان دردوراهی " پنجوایی" قندهارصورت گرفت که درنتیجۀ آن، 

بودند، زخمی  هشت کودک و یک پولیس به قتل رسیدند و چهار پولیس و بیست و دو نفر دیگرکه همه شهرونداِن غیر نظامی
 شدند.                                                                       

* به روز دوازدهم ماه اسد، هنگامیکه حامد کرزی، " جرگۀ صلح" را با حضوریکهزار و پنجصد نفر در کابل افتتاح میکرد، 
 د که همۀ آنها دراطراف محِل مذکور اصابت نمودند.                                                                            گروه طالبان چند موشک را باالی محِل برگزاری جرگه شلیک کردن

گروه طالبان چنان جنونزده و بیرحمانه عمل میکردند که حتا ازکشتار و مجازاِت خونیِن عاجز ترین و ناتوان ترین افراد 
خورشیدی، دسِت راست و پای چِپ دو  1392کردند. مثالً، گروه مذکور بتاریخ پنجم ماه ثورسال واشخاِص افغانی دریغ نمی
نگهبانی یکی ازمؤسسات دروالیت هرات مشغول بودند، ظالمانه قطع نمودند. به قوِل سایِت " آفتاب نفر را که صرفاً به وظیفۀ 

نخست ازدونفرنگهبان خواسته بودند تا بروند و عمارِت  " که به نقل ازمنبع امنیتی والیت هرات نوشت؛ طالبان درمرحلۀ
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مؤسسه را منفجرسازند وهمینکه آنها این تقاضای تروریستی را رد کردند، به قطع دست و پای خویش توسط طالبان مواجه 
 .                                                                                        شدند
روز بیست و نهم ماه نوامبر، گروهی از طالبان باالی جمعی از انجنیراِن افغان که مصروِف کار غرِض تمدیِد یک سرک * به 

در " تیزین " مربوط شهرِک سربی بودند، حمله نموده نُه تِن آنان را با خود ربودند.  قبل ازآن نیز به تعداد ده نفر اتباع 
 ه قتل رسیده بودند.                  فرانسه، توسط طالبان درهمین منطقه، ب

م یک گروپ ازطالباِن مسلح باالی عبدالقدوس حاکِم " چشت" هرات ، آمرجنایی شهرِک 2010* به روزهجدهِم ماه جنوری
مذکور و چهارتن افراِد پولیس حملۀ غافلگیرانه بعمل آورده همۀ آنان را به قتل رسانیدند.  طالبان درعین روز، دو تن 

                                یراِن چینی و دو نفر از انجنیراِن افغانی را ازمحلی در والیت فاریاب ربودند که کسی از سرنوشت آنان چیزی نمیداند.                 ازانجن
فروشگاه  * صبح روزنزدهِم ماه جنوری، یک گروپ ازطالباِن مسلحِ انتحاری، باالی یکی ازفروشگاه های شهر کابل بنام "

بزرِگ افغان"  حمله کرده با استفاده از طبقاِت باالیی این فروشگاه، ارِگ ریاست جمهوری و یک و دو وزارت خانه را آماج 
قراردادند. گفته شد که درجریاِن این حمله و دفاع، به تعداد نُه طالِب انتحاری کشته شده و هفتاد تن دیگرزخمی شدند. خساراِت 

 فروشگاه و اطراف آن وارد آمد.                                                                    عظیمی نیزبه عمارتِ 
* به روزچهاردهِم ماه جنوری، طالبان انتحاری، خودشان را درمیان بازار شهرک " دهرارود"  منفجرنموده بیست نفراز  

ا به شدت زخمی کردند.  دوسال قبل ازآن، به تعداد شصت نفرازشهرونداِن شهرونداِن بیگناِه آنجا را نا بود و سیزده تِن دیگر ر
                        این منطقه درنتیجۀ بمباراِن کورکورانۀ طیاره های نظامی امریکا کشته و زخمی شدند.                                                

ازطرِف طالبان باالی یک حمام درمحِل " ویش" مربوط شهرِک بولدک قندهار * بتاریخ هشتم ماه جنوری، یک حملۀ انتحاری 
                                                     ُرخ داد که دراثرآن، هفده نفر کشته و بیست وسه تن دیگر زخمی شدند. 

زمنفجرنمود و دو سرباِرخارجی و * به روز چهارِم ماه دسامبر، یکی ازطالباِن انتحاری، خودش را دربازاِر گردی
 چهارنفرُملکی را بکاِممرگ سپرد.         

طالبان به تاریخ هشتِم ماه دسامبر، یک زِن افغان بنام " زرمینه" را که دارای چهارفرزند بود، به ُجرِم داشتِن "رابطۀ 
 ر باران کردند.                  نامشروع" با مرد دیگری، درمحِل " چغتای" مربوط شهرِک خواجه غار والیت تخار تی

*به تاریخ نزدهم ماه دسامبر، یک حملۀ انتحاری توسط دو طالِب مسلح باالی یکعراده بِس حامل منسوباِن وزارت دفاع 
افغانستان درنزدیکی های " هودخیل" صورت گرفت و موجِب مرِگ سیزده نفرگردید. درعین روز، حملۀ انتحاری دیگری 

         اردو دروالیت کنُدزنیز به وقوع رسید که مرگ ِهردو فرد انتحاری را درقبال داشت .                                                 درمرکِز تعلیمی 
م یک حملۀ انتحاری باالی شهر" ترین کوت" مرکِز والیت اُرزگان صورت گرفت که 2011* بتاریخ بیست وهشتِم جوالی  

فته و سی وهشت تِن دیگر زخمی شدند. احمد امید " خپلواک" یکی از خبر نگاراِن بخِش پشتوی بی بی بیست نفربکام مرگ ر
 سی دراُرزگان نیز در جملۀ کشته شده ها بود.                                           

ن که توسط طالبان جا سازی شده بود، * بتاریخ بیست و نهِم ماه جوالی، یکعراده بِس مسافر بَری با همه سرنشینانش باالی مای
منفجرگردید و شانزده نفررا بکاِم مرگ سپرد. این بس، ازشهرک " نهرشاهی" بسوی لشکرگاه مرکز والیت هلمند درحرکت 

 بود.                                                                              
سلحِ طالبان باالی یک مؤسسۀ سرک سازی دروالیت پکتیا حمله کرده به تعداد سی * بتاریخ نزدهِم ماه می، یک گروِپ م

وشش تن ازکارمنداِن این شرکت را کشتند و بیست تِن دیگر را زخمی نمودند. یک روزقبل ازآن نیز، طالبان باالی دانشجویاِن 
                           اکادمی پولیِس شهرجالل آباد حمله نموده دوازده نفر را به قتل رسا نیدند.  

ماه فبروری(، گروپی ازطالبان باالی ادارۀ احصاییۀ شهرِک امام  21خورشیدی، ) 1389* بتاریخ سوِم ماه حوت سال 
صاحب والیت کنُدزحملۀ انتحاری انجام داده  سی و یک نفرُملکی را به قتل رسا نیده و سی ونُه تِن دیگررا زخمی نمودند. 

یزدراثِر یک حملۀ انتحاری دیگر، عبدالواحد عمرخیل حاکِم " چهاردره" و تنی چند از محافظانش به قتل رسیده هفتۀ قبل ازآن ن
 بودند.                               

خورشیدی، گروهی ازطالبان باالی دفاتروالی، قوماندانی پولیِس سرحدی، ریاسِت امنیت  1390* بتاریخ هجدهِم ماه ثورسال 
اسِت ترافیِک شهر قندهاردریک زمان حمله نمودند. گفته شد که حدوِد چهل موشک توسط این گروه باالی شهرشلیک ملی و ری

شد، اما منابع حکومتی قندها از زخمی شدِن صرفاً شانزده نفردراین جریان اطالع داده از تعداد کشته شده ها چیزی نگفتند. 
       عداد بیست و دو نفر کشته شده و شصت و دو نفر زخمی گردیدند.                                                                     اما، منابع مستقل گفتند که در این حمله، به ت

ازطالباِن انتحاری درشهِرخوست م یک عراده موترمملو ازمواِد انفالقی، توسط یکی 2011* بتاریخ هجدهِم ماه فبروری 
منفجرساخته شد که یازده نفرراکشت و سی نفردیگر را زخمی نمود. درمیان کشته شده ها و زخمی ها ، تعداد ی از زنان و 

 .                                                                          کودکان هم وجود داشت
وری، یک طالِب انتحاری، خودش را در مدخِل فروشگاه " ستی سنتر" واقع شهرنِوکابل منفجر نمود * به روز هفدهِم ماه فبر 

که دراثِرآن دو نفربه قتل رسیدند و سه نفِر دیگر زخمی شدند.  قبل ازآن نیز، گروهی ازطالباِن انتحاری، فروشگاِه دیگری بنام 
ند. گروه تروریستی طالبان که ازمقاماِت استخباراِت نظامی ارتش " فاینست" درعین محل را مورد حملۀ خونین قرارداده بود
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پاکستان دستورمی گیرند، سعی میکنند مراکِزتجمع هندی ها در شهرکابل و سایِر نقاِط کشور را هدف قرار دهند. زیرا 
 حکومِت پاکستان با هند خصومت دیرینه دارد.              

     ر جادۀ میونِد شهِر کابل انفجار داده شد که  سه پولیس را به قتل رسانید.                                                        * در روز نهِم فبروری، یکعراد موتر د
*به روز بیست وهفتِم ماه فبروری، یک طالِب انتحاری خودش را درجمع اهالی یی که در یک میدان واقع در" ارغنداب " 

گ جنگی" ِگرد آمده بودند، منفجرنمود. در نتیجۀ این انفجاِرخونین، به تعداد دوصد نفرازمردِم عادی قندهارغرِض تماشای" س
 شهرقندهار، کشته و زخمی شدند.                                   

ده  تعدادی ازاین * بتاریخ بیست و نهم ِماه فبروری، یکعراده موتِر حامِل سربازاِن حکومتی با مایِن کناِر جاده بر خورد کر
      سربازان به شموِل چند نفر سرباِز خارجی را به قتل رسانید.                                                                      

دیده * به روزهجدهِم ماه اپریل، یک طالِب انتحاری درحالیکه یونیفورِم افسری به تن کرده بود، وارد محوطۀ وزارت دفاع گر
طی زد و خوردی که در دهلیِز وزارت میان فرِد انتحاری و مؤظفیِن مسلح صورت گرفت، دو سرباِزمسلح را کشت و خودش 
نیز کشته شد. سخنگوی گروه طالبان پس از این حادثه گفت که مقصِد فرِد انتحاری، کشتِن وزیر دفاع فرانسه درداخِل آن 

کعراده موتِرپولیس با ماین کنار جاده بر خورد کرده منفجر شد و شش تن از وزارت بود. درعین روز، دروالیت غزنی، ی
 افراِد پولیس را بکاِم مرگ سپرد.                              

پنج * بتاریخ بیست و هفتِم اکتوبر، سه تن ازطالباِن انتحاری، باالی مهمانخانۀ  " یوناما " واقع درشهِر نو کابل حمله کرده   
قتل رسا نیدند. گفته شد که به تعداد ده نفر دیگر نیز دراین حادثه  نفرمهمان خارجی و دو تن محافظاِن مهمانخانۀ مذکور را به

 شدند.                                                                                 زخمی 
رهای امریکایی در جنوِب افغانستان با ماین کنار جاده اصابت نموده هفت نفر * به روز بیست و هشتم ِاکتوبر، یک قطاِرموت  

 امریکایی کشته شدند.            
* بتاریخ بیست و دوِم جون، یک طالِب انتحاری باالی کارواِن نظامی دولتی درشهرک " ژیری" حمله نموده پنج فرد نظامی 

 ی نمود.                                                                     را به قتل رسانید  و سه فرِد غیر نظامی را زخم
*همچنان، طالبان به روز بیست و یکم ِجون، باالی میدان هوایی بگرام که ازبزرگترین میدان های هوایی درافغانستان میباشد،  

کردند. باید گفت که درعین روز، درگیری  موشک شلیک نموده دو سرباِز امریکایی را کشتند و شش تِن دیگررا زخمی
ً جاِن نزده نفرازشهرونداِن  مسلحانه میان نیروهای امریکایی و گروه طالبان در " درۀ پیچ" والیت کنُر ُرخ داد که جمعا

 غیرنظامی را گرفت.                
 یکی ازآن ها را از تن جدا کردند. گروه  ِ * گروه طالبان بتاریخ نزدهِم جون، دومحصِل فاکولتۀ طِب قندهار را ربوده و سر

مذکوریکروز بعد ازاین عمل، بخانۀ حاکِم یکی از شهرکهای والیت پکتیا داخل شده او را پیِش چشِم اعضای خانواده اش 
                                                       کشتند. این گروه، باالی سه پسِرحاکِم مذکورکه ازسه تا هفت سال عمرداشتند، نفت پاشیده و هر سه را آتش زدند.       

م، سه طالِب انتحاری باالی حوزۀ اوِل شهِر کابل وادارۀ مستوفیِت والیت  حمله نموده 2011*  بتاریخ هجدهِم ماه جوالی  
                                 شش نفررا کشتند و ده نفِر دیگر را زخمی ساختند.                                            

* بتاریخ بیست و پنجِم ماه جوالی، یک عراده موتِربمب گذاری شده توسط گروه طالبان دریکی از بیمارستان های والیت لوگر 
انید. انفجارداده شد که هم عمارِت بیمارستاِن مذکور را ویران نمود و هم تعداد زیادی ازبیماران و پرستاراِن آنرا به قتل رس

                     یک منبع وزارت صحِت افغانستان، تعداد مجموعی کشته شده گان را یکصد و بیست نفر اعالم نمود.                                       
دانی م، یک گروِپ چهل نفری طالبان بداخل شهِرقندهارنفوذ کرده باالی مجتمع والیت، قومان2011* به روز چهارِم ماه می

امنیه، ریاسِت امنیِت ملی و هوتِل مرکزی قندهارحمله نمودند. زد وخورِد متقابله میان گروه حمله کننده و نیروهای امنیتی دو 
                   روِزتمام ادامه یافت و درفرجام، ازکشته شدِن بیست و نفر به شمول پنجاه زخمی خبرداده شد.                                         
* به تاریخ دهِم ماه می، یک حملۀ مسلحانۀ چهارصد نفری )طالبان و تروریستهای چچنی وعربی، افراِدالقاعده وغالباً سربازاِن 
پاکستانی( با سالح های سبک وسنگین باالی "پارون" مرکِزوالیت نورستان صورت گرفت.  چون این منطقه، ازنظِرداشتِن 

ن با پاکستان و مزایای سوق الجیشی برای طالبان ونظامیان پاکستانی، بسیا با ارزش میباشد، کوه های جنگلی، هم مرزبود
بنابرآن، گروه طالبان، وهابی های عربستان سعودی وافراِد حزب اسالمی گلبدین تالش می ورزند تا غرِض پیشروی و 

همین اساس، " کامدیش، برگمتال، پرون، دوآب و کنتروِل سایِر مناطق، " برگمتال" و " پرون" را دراختیار داشته باشند. ب
                                         مناطِق دیگِرنورستان و کنُر تاحال چندین بار بین حمله کننده گان و نیرو های دولتی افغانستان دست بدست شده اند.                   

یمارستان چهارصد بستر، واقع کارتۀ وزیراکبرخان کابل نفوذ نموده یکی * به روز بیستم ماه می ، سه طالب انتحاری بداخل ب
 از آنها، خودش را درمحل طعامخانه منفجرنموده شش نفر را کشت و سی وشش نفر دیگر را زخمی نمود.  

وپس ازآنکه سه * به روز بیست و دوِم ماه می، تعدادی ازطالباِن انتحاری باالی مدیریت ِترافیِک والیِت خوست حمله نمودند 
پولیس، دوسرباِز اردو و یک غیر نظامی به قتل رسیدند، ماجرا پایان پذیرفت.  دو روز بعد ازاین واقعه، گروِپ دیگری 
ازطالباِن مسلح، باالی یکتعداد ازکارگراِن مظلوِم مربوط سرک سازی درشهرِک " پنجوایی" قندهار حمله کرده یازده نفِر آنها 

و نزده نفر دیگِرشان را مجروح نمودند. این کارگران که همه ازسایروالیات و دوراز خانه و کاشانۀ شان را به قتل رسا نیده 
                           مشغول بکارو در تالش تهیۀ مایحتاجِ اعضای خانواده های خویش بودند؛ هیچ گناه و تقصیری جزکارگر بودن نداشتند.   
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یکی ازطالباِن انتحاری درحالیکه یونیفورِم عسکری به تن داشت ، وارِد عمارِت والیِت * بتاریخ بیست ونهم ِماه می، 
تخارگردیده جنرال داوود داوود قومانداِن )فرمانده( زوِن شمال را که تازه ازجلسه یی فارغ شده بود، مورِد حملۀ انتحاری 

ومانداِن امنیه، دو افسِر امنیتی و دو سرباِز آلمانی نیز به قتل قرارداد. دراثِر این حمله، نه تنها جنرال داوود، بلکه آقای نوری ق
                             )ادامه دارد( رسیدند.   
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