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 2021اگست   27جمعه                                                              فریده نوری           

 یک راپور هشدار می دهد که طالبان  طی ملل متحد

 جست و جو می کنند صورت بسیار فعال مخالفین خود را  به 

 ( AFP: آژانس فرانس پرس ) منبع

 (Liberation)نشر شده در اخبار 

 فریده نوری مترجم:

 

 طالبان در حال گشت زنی در کابل

طالبان تأیید نموده بودند که آن ها از مخالفین خود انتقام نمی  دوام نکرد.    بسیار دیر   طالبان   ۀ وعد 

قوای  با  که    اشخاصی  جست و جوی  به  قرار یک سند محرمانۀ ملل متحد، که آن هاگیرند، مگر  

   ، شدت بخشیده اند. امریکایی و ناتو همکاری نموده اند 

  شده و   ارزیابی  ملل متحد   ارزیابی   توسط یک گروپ متخصصین     ،خطردر مورد بروز    که  راپور

، تأیید می کند که  رسیده است   آژانس فرانس پرس  بعداً به مطالعۀ    و  به رشته تحریر درآمده است،

 نموده اند.  آماده ، شان را دارند  بازداشت   یآرزو  طالبان »لست مقدماتی« اشخاصی را که 

  قوای نظامی افغانستان، پولیس افغانستان و واحد های استخباراتی   ۀلین بلند رتبسؤاین سند، مقرار  

 به خطر مواجه می باشند.   افغانستان

 »تهدیدات از شکنجه و اعدام«:

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/les-talibans-en-recherche-active-de-leurs-opposants-avertit-un-rapport-de-l-onu/ar-AANvpsL?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=1
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می    اشخاصی که   طالب ها »دیدار های هدفمندانه« در خانه های   گردیده است که  مشخص راپور  در  

 خواهند بازداشت نمایند و همچنان در خانه های فامیل های شان انجام داده اند. 

که می خواهند به میدانی هوایی کابل راه پیدا نمایند، از  را  شورشیان اشخاصی    ،بر حسب این راپور

جالل آباد تشکیل نموده    منجمله کابل و   یزرگ کنترول در تمام شهر های    ت محالفلتر تیر می کنند و   

انلیز گلوبل ناروی تحریر  تچهار شنبه  ین سند که به روز  ا   .اند  اریخ زده شده است توسط مرکز 

کریستیان    ست که برای آژانس های ملل متحد راپور تهیه می کند. ا  یک مرکزی  این   گردیده است که 

فامیل های   ها  بیان نموده: »آن  آژانس خبری فرانس پرس  به  این گروپ  نلمن مدیر و سرپرست 

که   کسانی  شر  را  حسب  بر  داده  قرار  تعقیب  مورد  شوند،  نمی  می  یعتسلیم  جزا  ها  آن  به  ت 

تو و متحدین شان کار نموده اند خود شان و همچنان فامیل  ان دهند.اشخاصی که با قوای امریکایی و  

»این زیادتر سرویس های استخباراتی ممالک غربی،    .« شکنجه و اعدام هستند   ههای شان محکوم ب

، دولت اسالمی  در مقابل طالبان  های شان را، میتود های شان را و ظرفیت شان را در آینده شبکه  

   به خطر مواجه می سازد«. ی داعش و دیگر تهدید ها تروریست یا

__________________________________     _________ 

 خپلواکی:  – استقالل 

ز محترمه" فریده جان نوری" صمیمانه معذرت می خواهیم که  از خواهر گرانقدر و همکار عزی  -ا

 این ترجمۀ شان دیرتر به دست ما رسید. مشکل در سیستم ایمیل ما بوده است. 

ی نیرو های طالبان ساده تر خواهد  واقعیت داشته باشد، برا اگر این گزارش و گزارشات مانند آن    -ب 

  را که در افغانستان    سازمان های جاسوسی کشور های بیگانهبود تا جواسیس کارکشته و سابقه دار  

ین جواسیس به تمام  و منطقه شناخته شده هستند، دستگیر نموده و زیر تحقیق قرار دهند. کته سران ا

 مردم افغانستان شناخته شده اند. 

، گلبدین حکمتیار و اعوان و انصار شان که  حامد کرزی، عبدهللا عبدهللا طالبان بهتر خواهد بود از  

 هنوز در کابل هستند و زمینۀ فرار برای شان میسر نشده است، آغاز کنند. 

ن مسعود، خلیلی و محقق و لطیف  تا برادرا  در قدم دوم از پاکستان و تاجکستان درخواست نمایند 

 پدرام و نیز رشید دوستم و عطا نور و چند رسوای دیگر را به آنان تسلیم دهند. 

 بپردازید.  از شکار ماهیان کوچک و خورد صرف نظر کنید و در اولین قدم به صید نهنگان 


