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   افغانستان- گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٧۴(  

  
  

  : مھاجم خارجی در دو روز کشته شدند١٧

 خارجی در افغانستان به قتل رسيدند که ھشت تن آن ھا ١٧ر  ماه جون در مناطق مختلف کشو٨ و ٧در دو روز 

در اعالميه ھای مختلفی  که از سوی ناتو درافغانستان انتشار يافته است، گفته شده که اين سربازان در .  اندئیامريکا

اقی در انفجارات منابع گفته اند که سه سرباز آنھا در حادثۀ ترافيکی و متب. شرق و جنوب افغانستان به قتل رسيده اند

ناتو ميگويد که بر اساس پاليسی خود نميتواند نام اين افراد و ھويت کامل . ماين و حمالت مخالفان به قتل رسيده اند

 جوناز سوی ديگر وزارت دفاع امريکا به تاريخ ھشت .  بسازد و محل رويداد ھا را مشخص نمايندءشانرا افشا

 پژواک خبر ميدھد که اين پنج تن در ولسوالی آژانساما . کشور کشته شده اعالن کرد که پنج سرباز آنھا در شرق 

  . ناری واليت کنر کشته شده اند

 و نيرو ھای ديگر اشغالگر در افغانستان بيشتر می شود و طالبان قادر به ئی درين روز ھا که نيرو ھای امريکا

روزانه از نيرو ھای خارجی در افغانستان قربانی  با آنھا نيستند، لذا بيشتر به جنگ ماين رو آورده و ئیرويارو

ميگيرند و اکنون اشغالگران ازين نقطه نظر به شدت زير فشار قرار دارند و تا حدی حرکت بی پروای خارجی ھا 

 امريکا و ًرا  در برخی از مناطق افغانستان  راکد ساخته است و به اين خاطر بسياری ازين کشور ھا، مخصوصا

ياد بخشيده تا کمتر با پای پياده و يا وسايط زمينی حرکت کنند  و اين مصرف دزاھيليکوپتر ھای شانرا انگليس تعداد 

  .کالنی بر ای اين کشور ھا ميباشد

  

  :  انفجار در قندھار

 جون  در ولسوالی ارغنداب واليت قندھار در  محفل عروسی يک افسر پوليس انفجاری رخ داد ١٠ روز پنجشنبه، 

 تن ديگر زخمی شدند که حال بعضی از زخمی ٧٠ نفر کشته و ۶٠ ديگر ی و از برخ۴٠قول برخی ھا ن به آکه در
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نکه يک انتحار کننده آپوليس قندھار گفته است که اين عمليات يک عمليات انتحاری بوده و بعد از . ھا وخيم ميباشد

 و به اين خاطر  ی و به قتل رساند،به بخش مردانۀ اين عروسی داخل شده و خود را منفجر ساخت بسياری را زخم

 ئیاما يک داکتر در شفاخانۀ عمومی قندھار گفته است که اين عمليات ھوا. تلفات اين انفجار مردان و پسران ميباشند

اما اينکه اين عمليات به وسيلۀ . بوده و طالبان نيز شرکت خود درين عمليات غير انسانی را رد کرده است

اما . رت گرفته باشد و يا فاشيست ھای طالب بر وضعيت اين مردم کدام تاثيری نميگذارد صوئیاشغالگران امريکا

 نشنيده اند و به اين خاطر بيشتر احتمال آن انفجارمردم محل گفته اند که آنان صدای کدام طياره ای را در جريان 

ن که اکنون ازين عمليات انکار طالبا.  و يا قاتالن طالب بوده ميتواندئیراکت از سوی اشغالگران امريکاليک ش

ميکنند، چند ماه قبل در اثر يک عمليات انتحاری در ولسوالی دھراود واليت ارزگان بيش از ھفتاد نفر ا زکارگران 

 و نه خبری از نيرو ھای خارجی و نه کسی از نيرو ھای مسلح بودندبيکار که برای کاريابی درين جا جمع شده 

گران منفجر کرده و بيش از ھفتاد نفر رار وطنفروش طالب خود را در ميان اين کاداخلی وجود داشت يک جنايتک

 نيز در ولسوالی شاه وليکوت در کنار ولسوالی ئیازين کارگران را شھيد کردند و نيرو ھای چپاولگر امريکا

دند و به اين  نفر از ھموطنان  ما را حين برگذاری عروسی به قتل رسان۴٠ بيش از ئیارغنداب در يک حملۀ ھوا

جنايتکار ميدانند و از ھيچ طرف ھردو طرف را قاتل و مردم خاطر انکار ھريکی ازين دوطرف ھيچ مھم نيست و 

  . ندارندهلگ

  

  :برکناری اتمر و صالح

که اين جرگه داير شده بود،  حمله صورت ئيبعد از آنکه در جرگۀ مسخره مشورتی صلح بر خيمۀ لويه جرگه جا

 جوزا وزير داخله حنيف اتمر و امرهللا صالح رئيس عمومی امنيت را احضار و بعد از آنکه ١۶گرفت، کرزی روز 

ی کرد و اين ئھردو را دشنام ھای غليظی داد و آنھا را جاسوس خارجی ھا ناميد، از حمله بر اين جرگه پرسش ھا

م دادن، از ھردو خواست تا به زودی استعفای شانرا نوشته جدل سه و نيم ساعت طول کشيد و باالخره بعد از دشنا

 اعالن کردند ءاينان بعد ازين استعفا. کنند و به اين ترتيب ھم حنيف اتمر و ھم امرهللا صالح را از کار برکنار کرد

نه ھای  کردند که درين ميان برخی از رساءکه خود شان نميخواسته بعد ازين به کارھای شان ادامه دھند و استعفا

شان ياد شده که چگونه » اخالق شايستۀ« امرهللا صالح کرده و از ًمزدور شروع به وصف اين دوتن مخصوصا

 مزدور چون کنه به اين چوکی اين دو جرثومدر حاليکه !!  شده و بايد ديگران ھم از آنان بياموزندءحاضر به استعفا

 داشتند و نه پشقلی چون ءيبود نه خود اينان اجازۀ استعفا ھا به اين برطرفی نمئیھا چسبيده و اگر تمايل امريکا

  . کرزی ميتوانست آنھا را بر طرف سازد

پيوسته در رسانه ھا ظاھر ميشود و از !!  ھا قھرمان اين داستان شدهئیدرين ميان امرهللا صالح سرجاسوس امريکا

 داده ءو با کرزی اختالف پيدا کرده و استعفارا در نظر داشته و کرزی اين منافع را نميداند، ا» منافع ملی«اينکه 

 ھا افغانستان را ئی است ميخواھد اين را پنھان سازد که امريکائی که از حلقه به گوشان امريکااين جرثوم. است

در حاليکه لگام او و اداره اش مطلقا در . افغانستان را پامال ميسازد» منافع ملی«اشغال کرده و فقط پاکستانی ھا 

و و درين ميان تلويزيون طلوع که مديران ا  ھاست و ھيچ کاری بدون دستور آنان انجام داده نميتواندئیريکادست ام

، عبدهللا موالنا، زرياب از اعضای امنيت اند و درين شش سال از دست صالح چون صديق احمد زاده، مجاھد کاکړ

ورا و رئيس راديو آرمان و مالک کابماھانه معاش گرفته و سعد محسنی رئيس تلويزيون ھای طلوع و لمر 

 با اين دستگاه جاسوسی دارد، برای برکناری امرهللا صالح شال عزا ھموار کرده  راپرودکشن نيز نزديکترين روابط



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

االت را به تلويزيون و پرسش گر داده ؤی که از صالح ميکند مثليکه خود صالح اين سئو در مصاحبه ھا پرسش ھا

خواھش « ضد پاکستان معرفی ميگردد و داستان ھای چون ه عنوان قھرمان مبارزه بالح بهدرين تبليغات ص. باشد 

خواھش آصف علی زرداری برای برکناری امرهللا در ترکيه از «، » مشرف به خاطر برکنار امرهللا از کرزی

گر به سرزمين مين امنيت خود تشويش داشته باشد، شايد بار ديأرا مطرح ميسازند و خود صالح که از ت» کرزی

 ھا استعداد او را در جاسوسی ئی مسعود بود و بعد امريکاکوی که از دستياران نزدي. مادری خود امريکا برود

کشف کردند، او را به امريکا بردند و بعد از دو سال اھماله کردن دوباره به افغانستان فرستادند و بعد او را رئيس 

 ديگر او را مطرح خواھند کرد و احتمال اين ميرود که بعد از برکناری امنيت ساختند و مطمئنا بار ديگر د رجای

ی است که با اين ئ ھا بار ديگر او را بياورند واين بار قھرمانتر معرفی گردد و او يکی از مھره ھائیکرزی امريکا 

کرد و  نجيب کار مياما حنيف اتمر که زمانی در خاد. برکناری ھا نه تنھا نميسوزد که به زودی وزير ھم خواھد شد

 گرفت  ضد جھادی ھا از دست داد و بعد از يازده سبتامبر مورد توجه انگليسی ھا قرارهپايش را در يکی از جنگھا ب

 وزير انکشاف دھات، بعد وزير معارف و ءوی ابتدا. در افغانستان بود » ۶ام آی «ول ؤو گفته ميشد که او مدتی مس

  . نگليس ھا از او به عنوان مھرۀ مھم شان استفاده ميکنندبعد تر وزير داخله شد و حال ھم ا

 ھا رضايت به برکناری آنھا داده ئیبرکناری اين دو تن که بسيار کالن نشان داده ميشود و شايد به اين خاطر امريکا

 ھا ئیريکا تاثيری بر وضعيت امنيتی و يا غير امنيتی افغانستان ندارد، چون اين امنيت مربوط به خود امکدامباشد، 

فغانستان ميباشد ا ھا و سرخزانه داررومک کريستال امروز رئيس جمھور، قومندان عمومی ني. و انگليس ھا ميباشد

 ھای چون صالح و اتمر خود شان ھم حدود صالحيت و ماھيت خود را ميدانند و برای مردم ھم اين "عکه"و 

  .برکناری به اندازۀ يک پشقل اھميت نداشت

  

  

  
  
  
 


