
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارش ھا 

  
  گزارشگران پورتال

٢۴.٠۶.٠٩  

  
  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٢۴( 
  :حملۀ انتحاری در قندھار

پوشالی در ولسوالی ژيری سه سرباز  جون بر کاروان نيرو ھای اردوی ٢٢يک حمله انتحاری در قندھار صبح روز 

ين ا. وليت اين حمله را به عھده گرفتندؤطالبان مس. ر نظامی را زخمی ساختاين اردو را کشت  و پنج  نظامی با سه غي

 داياک در ننگرھار رخ داد که در اثر آن يک کودک کشته و ۀ در ھمين روز انفجاری در ذخيره گاه اسلحست کهدر حالي

 بار اعالن کرد و گفت که نسبت به ١١٨ گذشته را ۀدرين ميان وزير داخله درگيری در ھفت. زخمی شدندنزده تن ديگر 

 نفر، دستگيری مخالفان ١١٨وی تعداد تلفات نيروھای طالبان را .  درصد اين درگيری ھا کاھش يافته است۶ قبلش ۀھفت

 نفر را ۴١ افسر را کشته و ٣٠ سرباز و ۴٠ولت تلفات نيرو ھای د.  نفر اعالن کرد۶٠ نفر و زخمی ھا را ٨۶شانرا 

 ميدان  جون بر٢١شام يکشنبه، . مجروح اعالن نمود و به اين ترتيب نشان داد که جنگ سختی در کشور درگير ميباشد

ی را ئ دو سرباز امريکای بگرام يکی از پايگاه ھای بزرگ استعماری از سوی طالبان يک راکت پرتاب شد کهئھوا

 جون در اثر درگيری که ميان طالبان و نيرو ھای ٢١ھمچنان به تاريخ .  ن ديگر را زخمی ساخت و شش تهکشت

  .  تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند١٩ پيچ واليت کنر رخ داد، ۀاشغالگر امريکا در در

د سر يکی را از تن  طب قندھار را از نزديک ليليه آن ربوده و بعۀ جون دو تن از محصالن فاکولت١٩طالبان به تاريخ 

جدا کردند و دومی را با خود بردند، محصلی که سرش از گوش تا گوش بريده شده بود اھل کابل و از يک خانواده 

 جون در واليت پکتيکا يک ٢٠در ضمن طالبان به تاريخ . بسيار فقيری بود که بعدا جسدش را به کابل منتقل کردند

شمان خانواده اش به گلوله بستند و بعد چو او و فرزند بزرگش را در برابر  ولسوال را ضمن حمله به خانه اش دستگير

که که سه ساله، پنج ساله و ھفت ساله بودند با ريختن تيل بر ھر سه شان، به آتش کشيدند، مادر اين اطفال را سه پسرش 

طالبان درين ولسوالی .  زغال شدندش ناظر صحنه بود، اين را ديد که چگونه ھر سه فرزندش در برابر ديدگان

و جاھل قرون ھولوکاستی را به راه انداخته اند که ميتواند درس خوبی برای آنانی باشد که ميگويند با نيروی فاشيستی 

اين بحثيست که البد .  ی در برابر نيرو ھای خارجی بايد جبھه ساخت و از حرکت آنان درين مورد حمايت کردئوسطا

د، اما علی العجاله اين عمل طالبان ميتواند برچنين افکار به شدت ارتجاعی خط ضرورت به نوشته ای خاصی دار

 چه از آغاز پيدايش اين گروه تاريخزده وعقبگرا، مردم دربند ما شديدترين شکنجه ھا را از طرف آنھا .بطالن بکشد

  .ردم ما اشتغال دارندتحمل نموده اکنون نيز در يک رقابت افسار گسيخته با نيروھای اشغالگر، به قلع وقمع م
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  :وضعيت ايران و تشويش مھاجران

ی که از وضعيت داخلی ايران ميرسد، بسياری از افغانھا به اين باورند که شايد موج اعتراضات شھر ھای ئگزارش ھا

تی ديگر ايران غير از تھران را نيز بگيرد و به اين خاطر افغانھا از چنين چيزی تشويش دارند، زيرا در چنين حاال

 گشت و گذار و کار نميدھند و حتی ۀمقامات امنيتی رژيم آخندی ايران فشار بر مھاجران را افزايش داده و آنھا را اجاز

مھاجرانی که ھمين . ی قلمداد کرده به دستگيری شان آغاز ميکنندئگاه  در چنين حاالتی آنان  را مسبب چنين رويداد ھا

نداشته، برخی از آنان که دست را وز به  اين سو حق برآمدن از خانه ھای شان اکنون در تھران زندگی ميکنند از چند ر

و دھان بودند، يعنی کار ميکردند و مصرف ميکردند درين روز ھا کاری برايشان پيدا نشده و با مشکل فراوانی رو به 

اھدانی به جرم حمايت از  تن از افراد ز۶٠که درگيری پانزده روز قبل که در آن بيش از ست اين درحالي. رو ھستند

 مبارزه مسلحانه  اتھام تن از افغانھا نيز با آنان دستگير و٣٠نيرو ھای بلوچ ضد دولت در زاھدان دستگير شده بودند، 

بر ضد دولت ايران بر آنھا وارد گرديد و به اين خاطر تا حال راه زاھدان بر افغانھا بسته ميباشد و کسی ازين مسير که 

 افغانھا از اين بابت رفت و آمد نمی تواند مسيرھای رفت و آمد افغانھا به داخل افغانستان ميباشد، يکی از مھمترين

  . برگردندد، افغانھا از کدام مسير به افغانستان وتشويش دارند که اگر وضعيت امنيتی شھر ھای ديگر خراب ش

  

  :اعتصاب در يکاولنگ 

برای اين معلمان مدت ھفت ماه ميشود که .  دست به اعتصاب زده انداز چند روز به اينسو معلمان مکتب ھای يکاولنگ

معاش داده نشده و بر  اين اساس حدود بيست ھزار متعلم درين ولسوالی اکنون مکتب نميروند و مردم ازين بابت سخت 

 است ولی ماھيت اينکه دولت پوشالی چرا معاش اينان را نميدھد، دليل قانع کننده ای را ارائه نکرده. ناراضی ھستند

رژيم ھای پوشالی به خوبی نشان می دھد که اين نوع دولت ھا فقط در قصه جيب خود و فساد می باشند نه در غم 

 باميان با والی. معلمان يکاولنگ قبال ھم ازين بابت اعتصاب داشته اند. معلمان و کارگران و ساير توده ھای زحمتکش

ه  و گفت که پول فزيکی به باميان نرسيده و  اين را به عنوان اساسی ترين له را بيان کردأبی منطقی خاصی اين مس

 ھزار شاگرد در حال حاضر نميتواند در يکی از بی توجه ترين مناطق کشور به خاطر ٢٠اينکه . مشکل مطرح نمود

، وم ميباشندبی توجھی و فساد حاکم بر وزارت معارف که ممکن نيست تعصبی در آن وجود نداشته باشد از درس محر

  .نه برای والی ونه ھم برای مقامات باالتراداره مستعمراتی کمترين اھميتی ندارد
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