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  در افغانستان چه می گذرد؟
) 17(  

  
  

  :حملۀ طالبان در خوست
 به اين سو به طور مداوم در از دوسال.  واليت خوست در جنوب افغانستان يکی از واليات نارام کشور است

در سمت  طالبان در يک سمت وی و نيرو ھای اردوی پوشالی ئت ميان نيروی ھای اشغالگر امريکاخوس

درگيری ھای سختی وجود داشته و عمليات انتحاری طالبان به طور مستمر جريان دارد که جان توده ھای ديگر

 واليت خوست شاھد درگيری و  انتحار بود که تلفات سنگينی  می  بار ديگر13 و 12به تاريخ . مردم را ميگيرند 

 می تعدادی از طالبان که رقم گوناگونی در مورد شان بيان ميگردد و خود طالبان 12د رعمليات . به دنبال داشت

لی  تن ميگويند، سوار بر موتر با لباس اردوی پوشالی ملی وارد تعمير واليت، قومندانی امنيه و شاروا30آنان را 

 واليت شد که توسط ۀدر ابتدا يک فرد انتحاری که گفته ميشود چادری پوشيده بود، وارد محوط. اين واليت شدند

محافظان واليت از پا درآمد، بعد طالبان مسلح سوار بر موتر به سوی محافظان آتش کشودند که از ھر دوطرف 

ده ای از کارمندان اين دفتر را به گروگان گرفتند و برخی از طالبان که وارد شاروالی شده بودند، ع. قربانی گرفت

 زخمی 30 کشته و 10اين عمليات در مجموع .  اين گروگانھا آزاد شدند ی ھا بر آنان ئمتقابل امريکا ۀبعد از حمل

 عالوه به آن با آغاز درگيری در واليت،  نيرو ھای  اشغالگر .  ن  به قتل رسيدندآ درداشت و يازده نفر طالب نيز

ی به سوی محل درگيری ميرفتند، وحشی شده، ديوانه وار بر مردم شھر آتش ئ حينينکه با وارخطادر داخل شھر

  .کشودند که در نتيجه  يک نفر دريور کشته و پنج نفر ديگر زخمی شدند

 شان  تن از نيرو ھای8  تن اعالن کردند و گفتند که 30 طالبان تعداد کشته شدگان خارجی و دولتی را بيش از 

 تن از افراد  شانرا دوباره  از شھر بيرون بکشند، اما مردم محل اين 22درين جريان کشته شده وبعد قادر شده  که 

 می نيز يک نفر انتحاری داخل 13فردای آن به تاريخ .  طالبان به قتل رسيده اندۀرا تائيد نکرده ، باور دارند که ھم

 تن از کارگران ھموطن ما که درين 7 بعد از منفجر ساختن خود ی در خوست شده کهئ نيرو ھای امريکاۀمحوط

  .  تن ديگر زخمی شدند21پايگاه کار ميکردند را کشته و 

  :ی ھا در پکتيکائ امريکاحملۀ

بر خانه ای حمله کردند که ) شرنه(  می با ھليکوپتر در مرکز واليت پکتيکا12ی شام ئ امريکانيرو ھای اشغالگر

اين نيرو ھا قبال محل بود و باش . لب و دو غير نظامی به قتل رسيدند و يک زن زخمی شددر جريان شش نفر طا
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ی بر فراز اين ئيکوپتر ھای امريکا افراد استخباراتی خود کشف کرده و حينينکه شبانه  ھيلۀاين طالبان را به وسيل

 ۀاور فرار کرده و د راثر حمل مجۀن مخفی بودند به خانآدند، اين افراد از خانه ای که درخانه در پرواز بو

ن خانه می زيستد، گرفته شد و يک زن که او آ افراد طالب جان اين دو تن که دری عالوه بهئھليکوپتر ھای امريکا

طالبان درين عمليات قتل يک فرد شانرا پذيرفتند، اما مردم محل بر قتل شش . می گرديدھم عضو اين خانه بود، زخ

 .طالب درين عمليات صحه گزاردند

  :جنگ در سوات 

نفری اردوی پاکستان نيروی پانزده ھزار . جنگ اردوی پاکستان در سوات از شدت بيشتری برخوردار شده است

وره که مرکز ضلع سوات است، گذشته و به سوی مناطق اباسين، بحرين ی و نيروی کماندو  از مينگئبا  قوای ھوا

آخرين بخش اين دره با کوھستانھای چترال  ھم سرحد ميشود . و کاالم که آخرين بخش اين دره است ، پيش ميرود

 اند و  نفر تلفات داده751تا حال طالبان .  و آخرين جنگھای ارتش پاکستان بايد درين جا با طالبان صورت بگيرد

از روزيکه اردوی پاکستان به سوات . ھمچنان  تا حال حدود يک مليون نفر از مناطق دير و سوات فراری شده اند

 سوات را به امضا رساند، غايب شده است و پسرش مال کفايت ۀحمله کرد تا اکنون موالنا صوفی محمد که معاھد

ه مناطق مجاور مخصوصا مردان که متصل سوات است، با فرار اين ھمه مردم سوات ب. هللا به قتل رسيده است 

ی ئرای به دست آوردن مواد غذاتا حال چند بار ميان بيجا شدگان ب. قيمت کرايه خانه ھا ده برابر افزايش يافته است

پاکستان تالش دارد تا کمک ھای جھانی را جذب کند، چون از دوشيدن مھاجران . و آب در گيری رخ داده است

آصف علی زرداری در اولين . ه دارد، اکنون کوشش ميکند تا اين تجربه را بار ديگر به اجرا بگذاردافغان تجرب

  .  مليون دالر را از انگليس ھا به دست آورد81قدم توانست مبلغ 

  :  وری گدايان در کابل آجمع

شده که ری ندارد، باعث  دولت پوشالی و فاسد افغانستان که جز خدمت گذاری به اربابان و گوش به فرمان بودن کا

آخرين آمار نشان ميدھد که در افغانستان حدود شش . ی با بيشترين افراد بيکار باشدئافغانستان يکی از کشور ھا

بسياری ازين بيکاران به ايران و يا پاکستان ميروند و با ھزاران توھين و تحقير .  مليون نفر بيکار ميباشند

ھرچه اين بيکاری افزايش می يابد به ھمان پيمانه گداھا در تمام . يشوندمخصوصا در ايران به کار مصروف م

ذری دھھا دست وقتی در کابل از ھر جاده و کوچه ای بگ.  در کابل ازدياد می يابدًشھر ھای افغانستان، مخصوصا

صروف اند و گونی به اين کار ماطفال به اشکال گونا. ی باال ميشود و التماس پول ميکنندئبا تضرع به رسم گدا

 ماه ثور دست به 13ًدولت پوشالی قبال اعالن کرد که در . کابل را ميتوان به شھر گداھا نام گذاشت. ی ميکنندئگدا

  نفر را جمع16اما کميسيونی که به اين کار گماشته شده بود، به صورت مسخره . وری اين گداھا ميزنند  آجمع

 روزی که از اين کار 15اينک .  ھمه سرو صدا پايان گرفتوری و عصر ھمان روز دوباره رھا شدند و اينآ

ًاقدامات رژيم ھای پوشالی مخصوصا در افغانستان غير . ميگذرد بار ديگر تمام کوچه ھا مملو از گدا شده است

ی وری اين گدا ھا چه راه ھای جھت بيکاری و فقر آنان مدنظر گرفته شود ، چيز آاينکه با جمع. ازين بوده نميتواند

   .به فکر آن نيز نشدله به شکل نمايشی آن پيش رفت و بعد از يک روز کسی أگفته نشد و به اين خاطر اين مس

  


