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  : در فراه به قتل رسيدند"طالبانگروه " چھار قومندان - 1
 در افغانستان به نيروھای اشغالگرعمليات در فراه از سوی گروپ ايتالوی طالبان طی چند از گروه چھار قومندان 

 ھيليکوپتر ھای ۀ که مھمترين آنان بود در اثر حمل"مالسالم"درميان اين قومندانان . تاريخ  اول جون به قتل رسيدند
ی ھا به قتل رسيده بود و ئيکا امرهبرادر مال عبدالحميد که سال گذشته در بمباران زيرکو. نيروی پی آر تی به قتل رسيد

دوقومندان ديگر طالبان نيز درين . او بعد از برادرش فرماندھی اين نيروھا را به عھده داشت، نيز درين روز کشته شد
   . عمليات به قتل رسيدند

 بلوک  امريکا در باالۀدرين اواخر فراه يکی از مناطق نا آرام کشور محسوب ميگشت و به تعقيب عمليات جنايتکاران
شان عليه نيروھای دولتی و اين واليت، طالبان بيشتر در ناحيه ولسوالی پشترود اين واليت متمرکز شده و به عمليات 

ی ادامه ميدادند و نيروھای دولتی تا حدی در وضعيت دفاعی و انفعالی قرار گرفته بودند، اما با اين عمليات ئامريکا
ی قومندانی خود درين واليت دادند، از چند روز به اين سو طالبان خود را ئ بااللفاتی که طالبان در رده ھایگسترده و ت

 خارجینيروھای اشغالگر . زير فشار خورد کننده ای ميبينند و از گشت و گذار در روز و در دھات خودداری ميورزند
نتخابات در وضعيت موجود تغييری که ھياھوی سناريوی انتخابات را به راه انداخته اند، اعالن ميدارند که تا برگزاری ا

ی و ايتالوی ئن عمليات از سوی نيرو ھای امريکاسفيد و نواحی اناردره اي با اينکه در پشترود، خاک. می کنندايجاد 
 چکاب با يک کمين خطرناک، ده تن از افراد ۀ قندھار در منطق–جريان دارد، طالبان روز  دوم جون در مسير فراھرود 

 يدقتل رساندند و دو موتر بار از مواد شانرا به آتش کشيدند، اين حمله که بسيار شده  خصوصی را بيک کمپنی حفاظتی
  .  باخته ای طالبان در فراه را بلند برده استۀو برق آسا بود، تا حدی روحي

  
  :  خبرنگار راديو کليد دستگير شد- 2

وی که يکی از فعالترين .  ی دستگير شدئھای امريکاۀ نيرو نورا جان بھير يکی از خبرنگاران کليد در خوست به وسيل
خبرنگاران خوست بود و عالوه به کليد گاه برای بی بی سی نيز گزارش ميفرستاد، شام دوم جون يک تيم از افراد مسلح 

و ی ھا قرار دارد، داخل شده ، بدون اعالم جرمی او و دئۀ صد متری پايگاه امريکای به منزل او که در فاصلئريکاام
تا حال در مورد چيزی  دری ھا چه شکی وجود دائاين خبرنگار از سوی امريکا اينکه بر. درش را با خود بردندراب

ی ئۀ نيرو ھای امريکا تلويزيونی کانادا کار ميکرد به وسيلۀ يک شبکبرایقبال نيز جاويد مشھور به جوجو که . نگفته اند
 افراد ۀی يافت و چند روز بعد به وسيلئاما بعد از ھشت ماه رھاانی بود،  ھشت ماه در بگرام زندبرایدستگير و 

ی ھا و برخی ھم از سوی طالبان ميدانند و بعد روحانی يکی ئبرخی اين قتل را از سوی امريکا. نامعلومی به قتل رسيد
را از سوی بسياری اين مرگ . از خبرنگاران بی بی سی در ھلمند بعد از آنکه از خانه اش ربوده شد به قتل رسيد
بھير با چه اتھامی اينکه نوراجان . مافيای مواد مخدر ميدانند، چون وی چند بار گزارشاتی درين مورد منتشر کرده بود

ی از سوی راديو کليد و اتحاديه ئی ھا رو به رو ميباشد تا حال عنوان نشده است ، اما تالش ھائاز سوی امريکا
  . رھا نمايندخبرنگاران در خوست جريان دارد تا او را

 منافع ملی يجاد يک شبکه خبری مستقل وآگاه بهامريکائی ھا با اين آدم ربائی ھا ضمن آنکه سخت در تالش اند تا از ا
 از درز اخبار بدون نموده" بچه ترسانک" موجود را نيزانافغانستان ممانعت به عمل آورند، می کوشند تا خبرنگار

   .اجازۀ مقامات اشغالگر خودداری ورزند
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  : مال منصور در ھلمند به قتل رسيد– 3
 در اثر بمباران نيروھای انگليسی به تاريخ دوم جون به ،طالبان در ھلمندگروه مال منصور يکی از قومندانان مشھور 

طالبان مدتی وزير ترانسپورت بود و از افراد نزديک به مال عمر جنايتبار مال منصور که در زمان امارت . قتل رسيد
، از فعالترين قومندانان طالبان در ھلمند بود که رھبری بسياری از عمليات ھای انتحاری، انفجاری، کمين و ميباشد

 مال جيالنی تايمنی انتخاب شده، اما مال منصور از ،با اينکه والی ھلمند از سوی مالعمر. شبخون را به عھده داشت
گرچه کشته شدن مال منصور اثر تعيين کننده بر کار طالبان در . ھای رھبری طالبان در ھلمند بودچھره شاخص ترين 

  . در ميان طالبان مستقر درھلمند به وجود می آورد راھلمند ندارد، اما مرگ او کمبود جدی
  
  : داکتر عبدهللا وحدت با کرزی را رد کرد– 4

ای نظار ميجنگيد، يکی از مھره ھای مھم امريکا در افغانستان محسوب داکتر عبدهللا که سالھا در رکاب مسعود و شور
 داکتر عبدهللا اولين کسی است که بعد از.  اسد آماده ميسازد29ميگردد و اينک خود را برای انتخابات رياست جمھوری 

حامد کرزی بھترين  داالن سنگ پنجشير اعالن کرد که جلسه، در یئ امريکا52 – طالبان به وسيله بی  امارتسرنگونی
خودش چند سال در رکاب کرزی وزير خارجه بود و ھمه به اين باورند که در ميان .  ميباشددولت برای رياست هگزين

ی ھا ئ امريکاۀشورای نظاری ھا داکتر عبدهللا مورد پسند امريکا قرار دارد و حتی گفته ميشود که او به اشاره و اجاز
ين انتخابات ميداند و با اصلی اۀ درين ميان که کرزی خود را برند.  کرده استخود را به رياست جمھوری کانديد

عبدهللا که .  چوکی به ھر يکی ميدھد، با داکتر عبدهللا نيز در روز آخر ماه می ديدار کرد ۀش پيوسته ميبيند و وعدحريفان
چشم ستاژ کلينيک طب را خوانده و در  ۀ فاکولت1362از مادر پنجشيری و پدر قندھاری ھوتکی به دنبا آمده است ، در 

ھم وی  بعد ازين مالقات گفت که کرزی به او گفته است که اگر از کانديداتوری کنار برود، برايش پست م. کرده است
ی ھا برای محدود کردن قدرت کرزی به خليلزاد ميبخشند، ئ ميشود امريکايزيکه گفتهچدايرکتری دولت را خواھد داد، 

در حال حاضر فھيم که قدرتمند ترين فرد شورای نظار است به عنوان معاون . ن پيشنھاد ار رد کرده استاما عبدهللا اي
کرزی انتخاب شده و اما قانونی و احمد ضيا و احمد ولی از داکتر عبدهللا حمايت ميکنند که اين خود ايجاد شگاف عميقی 

ن شکر دست به گريبان است و درين روز ھا وضعيت از جائيکه فھيم با مريضی مزم. در درون شورای نظار ميباشد
بحرانی و نا ھنجاری داشته است، بسياری از جمله مخالفان او در شورای نظار به اين باورند که فھيم ديگر فرد 

 مھارت زميان شورای نظار درز ايجاد شده ااما اين را که .  خود و کرزی کمپاين کندشود براینورمالی نيست که قادر 
ش دانسته در خود کرزی چنين فراستی را نمی يئی دوستان امريکائ را رھنماکار کرزی ميدانند و برخی ھا اين سياسی
  .  يابند

  
  : چھار سرباز ناتو به قتل رسيدند– 5

قاری منصور سخنگوی حزب اسالمی . به تاريخ دوم ماه جون در دو انفجار جداگانه چھار سرباز ناتو به قتل رسيدند
 به رسانه ھا گفت که نيرو ھای اين حزب در دو انفجار جداگانه شش تن از نيرو ھای ناتو را به قتل تکار جنايگلبدين

 ريچارد بالنچيت سخنگوی ناتو اعالن کرد که چھار سرباز ً تن ديگر را زخمی کرده  اند، درحاليکه بعدا15رسانده و 
رتيب تناقض مھمی از نظر محل درگيری و تعداد کشته اين نيرو ھا در شرق افغانستان به قتل رسيده اند و به اين ت

  .شدگان ميان اين دو سخنگو وجود دارد
  
  :  طرح امنيتی شھر کابل– 6

نيت ملی و جا شدند، اينک وزارت داخله ، رياست امه ی در لوگر و مزار جابئنکه نيروھای اشغالگر امريکاآبعد از 
 کابل ريخته و یی طرح امنيتی خاصی برای شھر و ولسوالی ھائا امريک اشغالگر جنراالنیوزارت دفاع تحت رھنمود

 ۀ جديدی به نام فرقۀبه اين خاطر قرار است به زودی وزارت دفاع فرق.تصميم دارند به زودن آنرا به اجرا در آورند
تصميم به  را ايجاد نمايد که برای پوليس شھر و ولسوالی ھای پايتخت کمک برساند، اداره امنيت ملی درين طرح 111

اين که نصب کامره ھا و دوربين ھای امنيتی در مناطق حساس کابل دارند و  اين رياست گفته است که در صورتی 
 ميشود که اين پروژه به شدت پر مصرف گفته.  ، نصب آنھا را در تمام شھر عملی خواھند کردواقع شودکامره ھا مفيد

 وزارت داخله تصميم دارد تا در کابل جديد ًعالوتا. ين رياست می پردازندی ھا از طريق ائ آنرا امريکاۀميباشد، اما ھزين
در ولسوالی ده سبز محلی را برای سفارتخانه ھا و نھاد ھای ديگر دپلماتيک تعيين نمايد و به زودی اين نھاد ھا و 

اين که اين .  بردارندن جا بدھند و پاتک ھا و ديوار ھای سمنتی راآ به صورت مجمع دپلماتيک در سفارتخانه ھا را
  . دپلماتيک کسی به اين زودی ھا باور نداردۀطرح چقدر عملی خواھد شد، مخصوصا ايجاد منطق

  


