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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۶ اپريل ٢۴
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣٠٣  

  

  ٩۴تر از حمل  خونين ٩۵حمل 

. شتار انسان ھا را در ماه حمل سالجاری به نشر رساند گزارش قتل و ک١٣٩۵ حمل ٣٠گزارشگران پورتال به تاريخ 

در گزارش ارسالی طوری که آمار حمل سال گذشته با حمل امسال مقايسه گرديد، تفاوتی ديده نمی شد و چنين تحليل 

 ھمانند سال گذشته ١٣٩۵وحشيانۀ جاری بين دولت پوشالی و طالبان جنايتکار و مزدور در سال » جنگ«گرديد که  

  . و شدت و حدت آن تغييری نخواھد کردبوده

 حمل بر مرکز رياست ده امنيت رجال برجستۀ دولت پوشالی که در آن صد ھا تن کشته و ٣١اما حملۀ خونين انتحاری 

 تن ۶۴در اين حملۀ فجيع بيش از . ًمعادله کامال تغيير نمودبر حسب آن  و تکميلزخمی گرديدند، آن تحليل و ارزيابی را 

  .  تن ديگر زخم برداشتند که اکثريت آنھا غير نظاميان بودند٣۴٧ش از کشته و بي

ًبه اساس آمار منتشره در رسانه ھا، قتل و کشتار انسان ھا مخصوصا توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور در ماه حمل 

 که نسبت به حمل سال  تن می رسد١۵۵٢ نفر به ١١۴٠ حمل از ٣١ با اضافه نمودن کشته ھا و زخمی ھای ١٣٩۵سال 

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا به ١٣٩۴قابل ذکر است که در حمل .  درصد افزايش را نشان می دھد٣۶ بيشتر از ١٣٩۴

  . تن رسيده بود١١۴٠

طالبان جنايتکار و مزدور مسؤوليت اين حملۀ خونين را به عھده گرفته و اين حمله را از طريق افراد شبکۀ حقانی عملی 

ر اين حمله افراد شبکۀ حقانی موتر نوع مازاد را که مملو از مواد منفجره بود از طريق سرای حاجی نعيم به د. نمودند

. ساختمان رياست ده تصادف داده که باعث انفجار مھيب گرديد و در نتيجه صد ھا انسان به خاک و خون کشيده شدند

آن نيز خسارات مالی بر ساختمان  ھا وارد گرديده و اين حمله به حدی مھيب و قوی بود که در فاصلۀ يک کيلومتری 

  .شيشه ھای آن شکسته اند

جنايت نابخشودنی مشتی اراذل و اوباش به نام طالب که حلقۀ غالمی سازمان استخباراتی پاکستان و ساير اربابان شان 

شاه شھيد کابل که در آن نيز بعد از حادثۀ . را به گردن انداخته، ھرگز فراموش تاريخ خونين کشور ما نخواھد گرديد
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صد ھا نفر به خاک و خون کشيده شد و ميليون ھا دالر خساره به مردم منطقه وارد گرديد، اين دومين حمله از آن نوع 

  .می باشد که نه تنھا صد ھا انسان را به خاک و خون کشيدند بلکه ميليون ھا دالر خساره نيز وارد ساختند

  

  

 

 
 


