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Τ έσσερις Αφγανοί που ερ-
γάζονταν για ξένη εταιρεία 
ασφάλειας δολοφονήθηκαν 

από τους Ταλιµπάν κοντά στην 
Καµπούλ, ανακοίνωσαν οι αρ-
χές, λίγες ηµέρες µετά από άλλες 
παρόµοιες δολοφονίες στην ίδια 
περιοχή.

Παράλληλα, βοµβιστικές επι-
θέσεις στα νότια και τα ανατολικά 
τµήµατα της χώρας την Τετάρτη 
κόστισαν τη ζωή σε τέσσερα µέλη 
της ΝΑΤΟϊκής δύναµης στο Αφ-
γανιστάν και ενός διερµηνέα. 

Όσον αφορά τους Αφγανούς 
που εργάζονταν στην εταιρεία 
ασφαλείας, τα διάτρητα από 
σφαίρες σώµατα των τεσσάρων 
ανδρών βρέθηκαν στην περιοχή 
Τζαλρέζ στην επαρχία Ουάρντακ, 
40 χλµ. από την Καµπούλ. «Τα 
χέρια τους ήταν δεµένα πίσω 

από την πλάτη και το στήθος τους 
ήταν διάτρητο από σφαίρες» ανέ-
φερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 
Αφγανός στρατηγός Άµπντουλ 
Ράζακ Σάφι. «Σκοτώθηκαν από 
τους Ταλιµπάν, επειδή εργάζο-
νταν για ξένη εταιρεία ασφαλεί-
ας» συµπλήρωσε.

Ο Σαχιντουλάχ Σαχίντ, εκπρό-
σωπος των αρχών της επαρχίας 
Ουάρντακ, επιβεβαίωσε το θάνα-
το των τεσσάρων Αφγανών, ανα-
φέροντας ότι οι άνδρες αυτοί συ-
νελήφθησαν την Τρίτη από τους 
Ταλιµπάν καθώς έφευγαν από 
την Καµπούλ πηγαίνοντας στην .

Σύµφωνα µε τις τοπικές αρχές 
οι Ταλιµπάν σκότωσαν επίσης 
τρεις Αφγανούς που είχαν απα-
γάγει πριν από τέσσερις ηµέρες, 
επειδή εργάζονταν για το ΝΑΤΟ 
στη Λογκάρ. Τα διάτρητα από 

σφαίρες πτώµατά τους µεταφέρ-
θηκαν σήµερα στην κύρια αγορά 
της περιοχής του Σαρχ, δήλωσε 
στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερ-
νήτης της επαρχίας Χουµαγιούν 
Φαρούκ.

Στα τέλη Ιουλίου, οι Ταλιµπάν 
είχαν ήδη σκοτώσει πέντε άτοµα 
µε την αιτιολογία ότι εργάζονταν 
για µια ξένη εταιρεία. Μετά τις 
δολοφονίες, οι αφγανικές δυνά-
µεις ασφαλείας άρχισαν µεγάλη 
επιχείρηση στην περιοχή, σκοτώ-
νοντας τουλάχιστον 12 αντάρτες, 
σύµφωνα µε το υπουργείο Εσω-
τερικών.

Πολλοί Αφγανοί εργάζονται για 
στρατιωτικές και πολιτικές οργα-
νώσεις στο Αφγανιστάν, όπου το 
ΝΑΤΟ έχει 130.000 στρατιώτες 
που υποστηρίζουν την τοπική κυ-
βέρνηση εναντίον των ανταρτών.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
και 12 αγνοούνται από την κατολίσθηση που 
σηµειώθηκε σε ορυχείο της βορειοδυτικής 

Κίνας. Μεταξύ των θυµάτων, που στην πλειοψηφία 
τους είναι εργάτες του ορυχείου, βρίσκονται τρείς 
γυναίκες και ένα παιδί. Τις τελευταίες εβδοµάδες, 
πολλές περιοχές της Κίνας πλήττονται από καταρ-
ρακτώδεις βροχές.

Εν αναµονή του τυφώνα «Σαόλα» βρίσκεται η 
Ταϊβάν, όπου αναµένεται να πληγεί από κα-
ταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέµους. 

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή, καθώς ο τυφώ-
νας που κινείται µε ταχύτητα 119 χιλιοµέτρων την 
ώρα πλησιάζει το βόρειο τµήµα της χώρας. Ένα χω-
ριό έχει ήδη εκκενωθεί καθώς η δυνατή βροχή προ-
κάλεσε κατολισθήσεις και πολλοί δρόµοι έκλεισαν.

Η δυνατή βροχή που πέφτει από τα ξηµερώµατα 
έχει παραλύσει την πρωτεύουσα Ταϊπέι, εντείνοντας 
τους φόβους για πληµµύρες και καταστροφές.

Δολοφονίες Αφγανών εργαζομένων 
σε ξένη εταιρεία ασφαλείας 
με την «υπογραφή» των Ταλιμπάν

Δεκάδες νεκροί και 
αγνοούμενοι στην Κίνα

Εν αναμονή του 
τυφώνα «Σαόλα»
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ΣΤΗΝ ΤΑΙΒΑΝ

Οι Ταλιµπάν κάνουν τακτικά «αισθητή» την παρουσία τους στο Αφγανιστάν 
ενώ ολοκληρώνεται σταδιακά η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον αφγανικό στρατό 


