گزارش حمالت  ٢٨حمل از کابل

من برايشما از کابل مينويسم .

http://www.pajhwok.com/en/2012/04/15/multiple-explosionsgunfire-stun-kabul-video
يک ګوشه از حوادث راباھم ببينيم – خبر از پژواک
و...
http://www.youtube.com/watch?v=OBjfjfz4RXc
http://www.youtube.com/watch?v=ZrJrS3qlpq4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GZtsNZI65Is&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3yWX7tZlK84&feature=youtu.be

سالم به وطنداران عزيز
حمله طالبان وشرکا را ديروز درشھر کابل ھمه شنيديم  ،ديديم وخوانديم  .از مقاومت
ګروه وا کنش سريع – از سربازان پوليس ملی – اردوی ملی و امنيت ملی افغانستان
ومقاومت وکالی پارلمان و دفاع خود شان با سالح ګرم نيز خوانديم – شنيديم و ديديم .

ازاينکه در يکشب وروز در افغانستان چه ګذشت و مردم در کابل و واليات درچه حالت
روحی قرار داشتند  ،در اين مورد کم نوشته شده است .
طالبان مسووليت اين ھمه جنايات را ګرفتند و جالب است که طالبان به زير چادری زنانه
و با خنچه ګل خينه در محل نفوذ نموده بودند اما سرکوب شدند .
عده ای ھستند که از مدتی مديدی به اينسو طالبان و ګروه حقانی وشرکا را » جنبش
مقاومت ملی – جنبش ضد امپرياليستی « جلوه ميدھند و دوش به دوش طالبان و آی اس
آی وشرکا ګام ميګذارند و ھر حرکت دفاعی خودی از جان ومال مردم را دفاع از »
امپرياليسم و دولت دست نشانده و تجاوزګران امريکايی و ناتو و شرکا « ميدانند .
انچه برای من سوال است اينست :
ايا ديروز ھمه نيروھای واکنش سريع – پوليس ملی – اردوی ملی و امنيت ملی دربرابر
مھاجمين طالب و شرکا تسليم ميشدند و شرايط را براب حاکميت طالبی و مانيفست
وحشت وبربريت آماده ميګردانيدند ؟

من برايشما دو خبر را از خبر ګذاری پژواک و چنر خبر را از باختر آژانس و تارنمای
منابع ديګرګرده اورده ام که با ھم ميخوانيم و می بينيم .

در حمالت روز گذشته بشمول مھاجمين ٤٧ ،تن کشته شد
خبرنگار احمدشاه عرفانيار & اباسين زھير .Apr 16, 2012 - 13:18
شھرکابل )پژواک٢٨ ،حمل  :( ٩١وزارت امور داخله مى گويد که در حمالت دسته
جمعى روز گذشته؛  ٣٦حمله کننده ٨ ،سرباز دولتى و  ٣فرد ملکى کشته شده اند و٤٠
کارمند امنيتى و ٢٥فرد ملکى مجروح گرديده اند.
حوالى ساعت يک بعد از ظھر روز گذشته ،مخالفين مسلح در سه نقطۀ شھر کابل و
واليات لوگر ،ننگرھار و پکتيا حمالت انتحارى و مسلحانۀ دسته جمعى را آ غاز کردند.
در شھر جالل آباد مرکز واليت ننگرھار و شھر گرديز مرکز واليت پکتيا ،اين حمالت
عصر روز گذشته خاتمه يافت ،ولى در لوگر الى ساعت  ٢شب دوام کرد و در نزديکى
تعمير شوراى ملى در سرک داراالمان و منطقۀ شيرپور کابل ،الى صبح امروز مقاومت
جريان داشت.
ھمچنان در منطقۀ پکتيا کوت شھر کابل ،حملۀ مھاجمين ساعت  ٨شب پايان يافت.
مخالفين مسلح در ساحۀ شيرپور شھر کابل ،ساحۀ پکتياکوت پلچرخى و در سرک
داراالمان روبه روى تعمير شوراى ملى ،در سه تعمير نيم کاره جابجا شده بودند و بر
عمارت ھاى مھم دولتى ،برخى از سفارتخانه ھاى خارجى و تعميرات برخى ادارات
خارجى ،حمالت راکتى واسلحۀ خفيفه انجام مى دادند.

ھمچنان در واليت ننگرھار ،مخالفين مسلح به وسيلۀ موتر بم )موترھاى مملو از
موادمنفجره( بر مقر تيم پى آرتى و ميدان ھوايى ،در گرديز بر قوماندانى امنيه و تعمير
زون مرکزى پوليس ،و در لوگر نيز برعمارت ھاى دولتى ،حمالتى را انجام دادند.
سترجنرال بسم ﷲ محمدى وزير امور داخله،امروز در يک نشست خبرى اظھار داشت
که مقاومت مھاجمين در کابل ،به اين دليل تا صبح ادامه يافت که نيروھاى امنيتى غرض
جلوگيرى از تلفات ملکى ،در عمليات از احتياط کار مى گرفتند.
منبع افزود که مخالفين مسلح ،به تعمير بلندمنزلى در ساحۀ شيرپور کابل ،با چادرى ھاى
زنانه داخل شده بودندو براى اينکه کسى به آنھا مشتبه نشود ،گلى را با خود حمل مى
کردند که مردم عموما ً در مراسم شيرينى خورى از آن استفاده مى کنند.
موصوف عالوه کرد که در جالل آباد ،يک تن از حمله کننده گان را زنده گرفتار نموده
اند و وى گفته است که حمله کننده گان ،با گروه حقانى ارتباط دارند.
به گفتۀ محمدى ،حمله کننده گان از آنسوى سرحد آمده بودند و غرض ايجاد رعب و
وحشت ،اين حمالت را انجام داده اند.
اما تورن جنرال افضل امان مسوول اوپراسيون وزرات دفاع ملى ،در يک نشست
مشترک خبرى با تورن جنرال قدم شاه سھيم قوماندان فرقۀ  ١١١کابل گفت که در حمالت
روز گذشته ٣٢ ،تن از مخالفين مسلح کشته شده اند و يک تن آنھادر ساحۀ پکتيا کوت،
زنده گرفتار شده است.
وى عالوه کرد که در حمالت روز گذشته ،يک سرباز اردوى ملى نيز کشته شده و١٥تن
ديگر مجروح گرديده است.
موصوف ،وضعيت صحى مجروحين را قابل اطمينان خواند.
به اساس معلومات منبع ،درکابل  ١٤حمله کننده ،در ننگرھار  ٩تن ،درلوگر ٦تن و در
گرديز ٣تن ديگر شان به قتل رسيده اند.
تورن جنرال قدم شاه سھيم قوماندان فرقۀ  ١١١کابل گفت که بشمول اردوى ملى،
نيروھاى مشترک در پکتياکوت کابل ،عمليات را عليه مھاجمين آغاز کردند و ساعت ٨
شب ،ھمه حمله کننده گان از بين رفتند.
به گفتۀ موصوف ،در ساحۀ شيرپور شھرکابل و در نزديکى شوراى ملى ،ھمه حمله
کننده گان ،حوالى ساعت  ٧صبح امروز ،از پادرآمدند.

طالبان مسلح ،امروز با نشر يک اعالميه گفته اند که در ھمۀ اين حمالت ٣٠ ،فرد مسلح
آنھا کشته شده و ٢٢٠تن از سربازان داخلى و خارجى را کشته يا مجروح نموده اند.
طالبان مسلح ،گفته اند که حمالت روز گذشته ،آغاز حمالت بھارى آنھا مى باشد.

وزارت امورداخله :درحمالت امروز  ١٧تن جان باخت
خبرنگار ميرآغا صميمى .Apr 15, 2012 - 21:21
کابل) پژواک ٢٧حمل  :(٩١وزارت امور داخله مى گويد که درحمالت امروز که درکابل
و لوگر ھنوز ھم دوام دارد١٧،حمله کننده کشته شده  ١٧،پوليس و ١٤فرد ملکى مجروح
اند.

صطالبان مسلح امروز ھمزمان در واليات کابل ،لوگر ،ننگرھار و پکتيا حمالت را براه
انداختند.
غالم صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله شام امروز به آژانس خبرى پژواک
گفت که درحمالت امروز ،آسيبى جانى به منسوبين امنيتى و افراد ملکى وارد نه شده
است.
نامبرده ھمچنان گفت که نيروھاى امنيتى دوحمله کننده را نيز بازداشت نموده اند.
اعالميه يى که ازسوى وزارت امورداخله به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده
نگاشته است ،درحالى که در سه نقطه کابل مقاومت مسلحانه جريان دارد،تاکنون  ٤حمله
کننده کشته شده و  ١١پوليس و پنج فرد عادى مجروح اند.
حمالت مسلحانۀ متذکره بر مناطق وزير محمد اکبرخان ،سرک داراالمان و پکتيا کوت
شھرکابل انجام شدند.
درھرسه محل يادشده افراد مسلح وارد ساختمان ھاى نيمه کاره شدند وقرار گفتۀ شاھدان
عينى  ،ادارات دولتى ،سفارتھاى بريتانيا،روسيه وکانادا و يک مرکز آيساف را مورد
حمالت اسلحۀ سنگين وسبک قرار دادند.
قرار معلومات خبرنامه،جنگجويان مسلح ذريعۀ موتر بم ھا بر تيم پى آر تى و ميدان
ھوايى ننگرھار حمله نمودند ،که منتج به کشته شدن حمله کنندگان شد و نيروھاى امنيتى
يکتن آنھا را زنده بازداشت نمود.
قرارمعلومات منبع ،در اين حمالت چھار فرد ملکى زخمى شده اند.
شمار افراد مسلح ساعت  ١:٣٠بعد ازظھر امروز ،مقابل قوماندانى امنيۀ و مرکز زون
پوليس شھر گرديز ،وارد يک ساختمان شش طبقه يى شدند و مراکز متذکره را از آن جا
مورد آتش بارى قرار دادند.
بربنياد اطالعات وزارت امور داخله ،دراين حمالت سه حمله کننده کشته شدند ،سه پوليس
و پنج فرد عادى زخمى اند.
به گفتۀ منبع ،درحالى که عمليات تصفيوى نيروھاى امنيتى ھنوز ھم در واليت لوگر
جريان دارد ،تاکنون سه حمله کننده جان باخته و يکتن زنده به دست نيروھاى امنيتى افتاده
است.
خبرنامه عالوه مى نمايد ،که طى اين حمالت سه پوليس نيز زخمى شده اند.

ذبيح ﷲ مجاھد يکتن از سخنگويان طالبان مسلح مى گويد که ده ھا فرد مسلح آنھا مجھز
با اسلحۀ سبک و سنگين ،امروز بر چھار واليت حمله نمودند که شمار زياد سربازان
داخلى و خارجى را کشته و مجروح نمودند.

ﻟوگر 28حمل باختر
حمله کننده گان انتحاری يک بارديگرتاسيسات دولتی درواليت لوگررا آماج قراردادند.
اينبارچند انتحارکننده وارد يک ساختمان درنزديکی ساختمان رياست امنيت ملی درشھرپل
علم شده وازآنجا اداره امنيت ملی آن واليت را آماج حمالت راکتی وجنگ افزارھای
سبک قراردادند.
يک منبع پوليس واليت لوگرکه نخواست نامش فاش گفته شود به آژانس باخترگفت که اين
حمله صبح وقت آغازشد وتاساعت ده ونيم پيش ازچاشت ادامه داشت.
اوگفت که درين رويداد انتحار کننده ازپا درآورده شد.
اما غالم سخی روغ ليونی مسوول پوليس واليت لوگرمی گويد که اين افراد ازروزگذشته
ھمزمان با جابه جايی به ساختمانی درنزديک ساختمان واليت  ،درنزديکی تعميررياست
معادن و اداره امنيت ملی جابه جاشده بودند وتاکنون مقاومت می کردند.

روغ ليونی به آژانس باخترگفت که آخرين انتحارکننده درساختمان نزديک به اداره امنيت
ملی  ،حوالی ساعت ده امروزدرنتيجه تيراندازی نيروھای افغان کشته شد.
مسوول پوليس لوگرمی گويد که درطی ديروزوامروزدوموترمملوازمواد انفجاری طالبان
مسلح را که برای آماج قراردادن برخی نھاد ھای دولتی  ،آماده شده بود  ،نيزکشف کرده
اند.

طبق ارقام ارايه شده  ،درطی دوروزحمالت طالبان مسلح درواليت لوگربيست وسه تن به
شمول انتحارکننده گان  ،نظاميان افغان وافرادملکی کشته وزخمی شده اند.

نورستان  28حمل باختر
مسووالن محلی درواليت نورستان درشرق افغانستان ازدستاورد ھای تازه درجريان عمليات نظامی
عليه جنگ جويان طالب خبرمی دھند.
آنان می گويند که بيشترين ساحات اين ولسوالی را ازوجود طالبان مسلح پاکسازی کرده اند ونيزده ھا
ذخيره گاه جنگ افزارآنان را بدست آورده اند.
محمد زرين سخنگوی والی نورستان به آژانس باخترگفت نيروھای افغان ھمچنان به پيشروی ھای شان
ازمرکزبه سوی نقاط مرزی ولسوالی کامديش با پاکستان ادامه می دھند.
گزارش حاکيست که برنامه اعزام نيروھای بيشترافغان به ولسوالی کامديش آغازشده است.
سخنگوی والی نورستان می گويد که پنجاه سربازاضافی پوليس به کامديش اعزام شدند وقراراست
تابيست وچھارساعت آينده  ،يک صدوپنجاه سربازديگرنيزبه اين ولسوالی منتقل شوند.
به اساس ارقام ارايه شده  ،ازآغازعمليات نظامی باالی جنگجويان درولسوالی کامديش تاکنون پنجاه
وپنج طالب مسلح ازجمله افراد پاکستانی اين گروه کشته شده وده ھا تن ديگرآنان زخم برداشته اند.
گفته می شود در اين عمليات ،نظاميان افغان نيزچھارکشته وھشت زخمی داشته اند.

طبق آخرين گزارش ھا  ،نظاميان افغان برای راه اندازی يک عمليات بزرگ ديگرباالی جنگجويان
طالب  ،آماده گی می گيرند.
ازسوی ديگرغالم ﷲ نورستانی مسوول پوليس واليت نورستان به آژانس باخترگفت که نظاميان افغان
ازجمله نيروھای کوماندوی اردوی ملی به پيشروی شان به سوی نقاط مرزی در جنوب وجنوب شرق
ولسوالی کامديش ادامه می دھند.
به گفته مسوول پوليس نورستان  ،طالبان دراين مناطق حضورگسترده ای دارند.
نورستانی می گويد که آنان می کوشند با تسخيرساحات مرزی ولسوالی کامديش ،طالبان مسلح را
درمحاصره درآورده  ،راه فرارورفت وآمد شان را به پاکستان ببندند.
بااين حال محمد زرين سخنگوی والی نورستان می گويد که طالبان با ازدست دادن نقاط ستراتيژيک
شان  ،روحيه مبارزه را ازدست داده اند.
اوگفت که برای تسريع روند شکست طالبان مسلح  ،اقدام به پخش پرازيت کرده اند تا اين جنگجويان
ازتامين وحفظ ارتباط با حلقات پاکستانی شان محروم شوند.
طبق آخرين گزارش ھای استخباراتی رسيده به مسووالن محلی  ،ده ھا جنگجوی پاکستانی برای ياری
به تروريستان درطی چند روز ازپاکستان وارد ولسوالی کامديش شده اند.
اما با اين حال  ،مسووالن می گويند که به زودی شاھد شکست کلی طالبان مسلح درولسوالی کامديش
خواھيم بود.
عمليات نظامی درولسوالی کامديش جايی که ماه ھا درمحاصره طالبان مسلح قرارداشت  ،با تقاضا
ھای پيھم مردم ومسووالن محلی به روزجمعه آغازشد.
درطی چند روزعمليات بيشترين نقاط درولسوال کامديش از تحت تسلط طالبان مسلح خارج شده ومردم
مصوونيت فردی واجتماعی شان را پس ازسالھا انتظاردوباره بدست آورده اند.
طالبان مسلح باايجاد اداره به نام امربالمعروف ونھی ازمنکر ،ھمواره مردم ولسوالی کامديش را
آزارواذيت می کردند.
واليت نورستان درشرق افغانستان با داشتن دوصدوپنجاه کيلومترمرز مشترک با کشورپاکستان ،
ھمواره شاھد حضوروفعاليت طالبان مسلح ازجمله جنگجويان پاکستانی بوده است.

