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 ۲۰۱۸اگست  ۳۰

اساااااااد  ۱۰بتار خ اخ ر خو ش را  حمله  ،بر ولساااااااوالی ز با  شاااااااان و هجوم طالبان بعد از ناکامی حمله

  انجام دادند پسااات و درمارخت و غارجو ن قر ه اساااترات     نقطه باالی ولساااوالی شااازنان از دو ، ۱۳۹۷

هالی ا ن د ار سااخت ا زندگی روزمرهساااختند و به سااان ارهوا پر شااان ا ن ولسااوالی ر انهمه شااوروندکه 

   تعداد از مقامات و کار مندان نواد های دولتی و خصااااوصاااای از ترم جان و ما   .دند صاااادمه رسااااان

ولسوالی فرار نمودند، ولی تعدادی از مردم حتی از خانه  خو ش از منطقه مرکزی بطرف جاهای امن ا ن

چون م دانسااااتند که طالبان ه ت وقت باالی ا ن ولسااااوالی به دل   موقع ت  ،بی جا هم نشااااده اند های شااااان

، به گفته بعضااااای از اهالی ا ن ولساااااوالی .نم کنندنظامی آن حمله   راهجزراف ا ی و صاااااعب العبور بودن 

کنند و ا نجا جای گز ن شاوند به ا ن معنی اسات که به اساتقبا   نظامی اگر باالی ا ن ولساوالی حمله طلبان

  .مانند بودن پرنده در قفم م باشد در ا ن ولسوالی به شان بودنمرگ خود آمده اند چون 

                                        
                                                                      شزنان

                                             ؟درمارخت و غارجو ن پست و چه بود هدف آمدن طالبان به مناطق

طالبان در دو منطقه ذکر  که ورود ستندبه ا ن نظر هشزنان گان ولسوالی از س است مداران و بزر یتعداد

درا ن باره اساااات. انتقا  مواد مخدر به طرف تاجکسااااتان و خر د اساااالحه در بد  ا ن مواد بوده فقط شااااده 

شبانه  که   ندشاهد چن ن صحنه ای بود آنوا م گو ند که  ،بعضی از اهالی که در ا ن ساحات ز ست دارند

 کردند و راه عبور مرور مردم را هم برای چند هم مرز با تاجکسااااتان گشاااات و گذار م در لب در ای آمو

آنوا مقدار  ولی از طرف شاااب  .انسااات به نزد   شاااان برودنتوکسااای از ترم و کردند م روزی مسااادود 



 ا ن نوع مواد  ز اد مواد را بطرف قرارگاه اصاااالی شااااان  عنی منطقه شاااا وه انتقا  م دادند اما معلوم نشااااد

 .و  ا چ زی د گریبود   لحهاس

    

                                                 
                                  درمارخت

مرکزی  های باالی بخششااااان بدون کدام حمله شااااوم اما خوشاااابختانه طالبان بعد از بر آورده شاااادن هدف 

لی بد بختانه مدتی نگذشاات که تعدادی از افراد مساالحه . وبرگشااتنداصاالی شااان به قرارگاه شاازنان دو باره 

ودن تعداد که هدف شااان رب پساات و حمله ور شاادند مردم غارجو نهای طالبان به شااک  مخف انه باالی خانه 

که با ا ن کار شاااااااان تعداد از اهالی منطقه  را لت و کوب و جناب رحم خدا  کی  گان ا ن د ار بودراز بز

رحم  ناب طالبان ج قرار گزارش از قر ه شااا وه، .به منطقه شااا وه انتقا  دادندخود از بزرگان قومی را با 

. ا ن ه تسااال م نمودندخره بعد از    هفته ا ن شاااخا رابه مردم شااا ورا خ لی شاااکنجه نموده اند وباخدا 

سوالی بوار  بدخشان خاطر تداوی به به  ،بود وخ م اشکه از شکنجه ز اد حالت صحی  مرد شفاخانه ول

   .ه شدقا  دادتان

در بوار سا  جاری تعدادی از اهالی ش وه از ظلم و بی عدالتی قر ه ش وه ، فعا ز ر تود د طالبان است . 

بان که همواره مردم ب چاره ا ن د ار را به تنگ کرده بود بان ناز ا ن م ندطال طقه فرار و در مقاب  طال

باالخره ا ن  به طرف ولسااااوالی شاااازنان متواری گرد دند.   خو شفام  بامساااالن شاااادند و همزمان همراه 

قر ه شاااا وه را از وجود طالبان پاکسااااازی  جوانان متواری شااااده در هم ن روز ها تصاااام م گرفته بودند تا

به طرف شاااا وه   و مومات اندکیو پای پ اده با چند م   کلشاااا نکوف  ا ن جوانان با شااااکم گرساااانه نما ند. 

اد چند ن تن از افرو   بودند البان کم ن گرفتهبرای طمنطقه دادعلی   در سااااااحه نخچ رپ که حرکت کردند

  نمودند. مرمی شان از ساحه عقب نش نیبدبختانه با خاا شدن  اماساختند طالبان را زخمی 



 

 

 منطقه ش وه

و ساااااه تن از جوانان بی گناه ا ن  منطقه داد علی آمدندطالبان دوباره به  ، بعد از دو روز اما شاااااوربختانه

از خانه های شان ب رون و در پ شروی فام    راد ار را به اسم های ماه محمد ، س د ام ر و عس  ب   

به دل   آزار و اذ ت از اهالی، طالبان هنوز در قر ه شا وه حضاور دارند و تعدادی شاان ت ر باران کردند. 

 ولسوالی شزنان مواجرت کرده اند. نجملهم رطالبان از ش وه به منطق امن ت

                                                                                                    

 


