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  در افغانستان چه می گذرد؟
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  : دست نشاندهدرگيری ميان طالبان و دولت 

 دوم اگست درگيری ميان طالبان و درمنطقه پل بخشی خان و قريه منگل ھای بغالن کھنه روز

اربکی ھا بيش از چند ساعت دوام داشت که در جريان آن يکتن از اربکی ھا در قريه منگل ھا و 

سه تن ديگر در منطقه پل بخشی به قتل رسيدند و طالبان نيز در اين درگيری ھشت تن را از دست 

ن در بغالن بسيار نيرومند شده اند و برخی اين جنگ که در روز اتفاق افتاد نشان داد که طالبا. دادند

در ضمن در اول اگست در . از قوت ھای خود را از ھلمند و جنوب نيز به اين منطقه برده اند

 و طالبان درگيری سختی رخ  دست نشاندهيت قندوز نيز ميان نيروھای دولتولسوالی قلعه زال وال

اينان بعد از محاصره سالح ھای خود را در . ندداد که در آن چھار نفر از افراد طالبان دستگير شد

  . نھر آب انداختند که بعد به دست نيروھای دولتی افتاد

درين ھمين حال عملياتی که روز يکشنبه نيروھای پوليس در ولسوالی شيبر باميان به راه انداختند، 

 از يک درگيری  به صفت والی باميان از سوی طالبان تعيين شده بود، بعدًمال برھان که اخيرا

مال برھان يکتن از . مختصر توسط پوليس دستگير و دو تن از محافظان او موفق به فرار شدند

در ھمين . قومندانان مھم طالبان بود که برای گرفتاری او جايزه نقدی ھم در نظر گرفته شده بود

واليت بغالن  دھنه غوری  جوالی در اثر مين گذاری  طالبان در ولسوالی٣١حال به روز جمعه 

 .  ی اين ولسوالی به قتل رسيد و عده ای زخمی شدندئمدير جنا

شغالدانی در جاده بانک خون واليت ھرات جا سازی شده بود، آ اگست مينی که در يک ٣روز 

.  زخمی شدندً نفر ديگر شديدا٢٧ نفر به قتل رسيدند و ١٢صبحگاه انفجار کرد که در اثر آن 

 مکروريان ١۵۵ برکابل پرتاب شد که يکی آن در برابر بالک راکتپنج  اگست ۴ھمچنان به تاريخ 
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چھار راکت ديگر به جای خاصی . سوم اصابت کرد که يک پيرمرد و يک دختر را مجروح ساخت

اين راکت ھا از سوی ده سبز و شمالی بر کابل پرتاب شده بود، .  اصابت ننمودند و تلفاتی نداشتند

ار ديگر فکر ميکنند که حوادث دھه ھفتاد در حال شکل گيری است و اما بسياری از مردم کابل ب

 اسد شرکت کنند، در ٢٩ که طالبان اخطار داده اند که نميگذارند مردم در انتخابات ًمخصوصا

چون . حاليکه بدون اين اخطار ھم بسياری از مردم درين انتخابات پوشالی شرکت نخواھند کرد 

 حال در طول ماه جوالی نيروھای خارجی عيندر.  ھيچگونه شوق و شوری نزد مردم ديده نميشود

  . ی ميباشندئ نفر امريکا۴۴نھا آ نفر تلفات داشتند که در ميان ٧۴در افغانستان  

  

  :کمپاين آن انتخابات و 

در حاليکه کمپاين انتخابات رياست جمھوری و شوراھای واليتی در افغانستان جريان دارد، 

ول دفترکمپاين داکتر عبدهللا که در مصاحبه ای با يک روز نامۀ انگليسی ؤمساظھارات ستار مراد 

به راھپيمايی زده زبان امارات گفته بود که اگر داکتر عبدهللا باخت ما نتيجه را نمی پذيريم و دست 

و با کالشينکوف مقابله ميکنيم، سرو صدای بسياری را در مطبوعات به راه انداخته است و ازين 

ستارمراد اين را فراموش کرده که . بابت داکتر عبدهللا و ياران او خود را سخت زير فشار ميبينند

قای مراد را آشقل ھای مثل  ھزار نيروی اشغالگر تا دندان مسلح حضور دارند و پ٩٠در افغانستان 

او اين مھمانان خود را ميبيند اما فقط باد دل خود را با اين ابراز . اجازه از بينی باال ديدن نميدھند

سای کمپاين عبدهللا در ؤکه در طول دو ھفته گذشته دو تن از رست اين درحالي. نظر ھا خالی ميکند

رسيده اند و تا حال جان محمد خان کانديد شورای کاپيسا و لغمان در اثر رقابت ھای درونی به قتل 

واليتی در کندز و يحيی ازھر کانديد شورای واليتی در غزنی به وسيله طالبان دستگير و به قتل 

رسيده اند و يکتن از کانديدان شورای واليتی در جوزجان به وسيله طالبان ربوده شده است که تا 

  .حال از سرنوشت او اطالعی در دست نيست

در جريان حرکت فھيم از کندز به سوی بدخشان حملۀ به او صورت گرفت که يک باديگارد او به 

 ۀما فھيم گفت که اين حمله به وسيلوليت اين حمله را گرفتند، اؤل رسيد و بعد با اينکه طالبان مسقت

درين مورد با اينکه ميان قومندانان جھادی . عبدهللا سازماندھی شده و او عامل اين حمله ميباشد

کشمکش ھای جريان دارد، اما درين ميان رھبران جھادی چون مجددی، گيالنی، سياف، ربانی، 

غيره چنان خاموش اند که از زمين و زمان صدا ميخيزد ولی ازينان حرفی بيرون  ومحسنی 

د يآی از شما بر ئگفته ميشود که بادار بزرگ، امريکا اخطار کرده که اگر اندکترين صدا. نميشود

  . اين مزدوران نيز حرفی بر زبان نمی آورند. چون دوستم شما را در معرض تحقيق قرار ميدھيم  

 


