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  در افغانستان چه می گذرد؟
 )٣١(  

  
  

  :  عمليات در ولسوالی صبری

 و طالبان درگيری سختی رخ ت دست نشاندهی واليت پکتيا ميان نيروھای دول  اگست در ولسوالی صبر٧ به تاريخ  

درين عمليات نيروھای دولتی و طالبان با ھم مقابل شده  و نيروی ھوايی آيساف از نيرو ھای دولتی حمايت . داد

جسد شش عرب نيز در ميان کشته شدگان بوده که در .  تن از نيرو ھای طالب به قتل رسيدند ٢٠کرد، که در نتيجه  

ًسران قومی که زير فشار طالبان و مخصوصا .  نفر از افراد طالبان نيز  دستگير شده اند١٠ندند و ميدان جنگ باقيما

گفته ميشود که اين سران قومی . عرب ھا قرار داشتند، از نيرو ھای دولتی خواسته بودند که بر عربھا عمليات کنند

لب نه تنھا در برابر خارجی ھا ميجنگند که نيروھای جاھل و فاشيست طا. نيز در جريان عمليات به قتل رسيده اند

اين نيرو ھيچ گونه برنامه خدمتی در . مردم عام را نيز به خاطر گرفتن باج و عشر و ذکات زير فشار قرار ميدھند

ضمير ندارند و مردم از حضور شان در دھات به تنگ آمده اند، اين در حاليست که مردم از نيروھای اشغالگر نيز 

 آنان را انسان ھای پست و متجاوزی ميدانند که به ھيچ چيز مردم باکی ندارند و به عفت زنان نيز نفرت دارند و

  .به اين خاطر مردم در ميان دو پله آسيا گير مانده ، راه بيرون رفتی را سراغ ندارند. تجاوز ميکنند

  

  : در گيری در لوگر

ه کردند و بعد از آنکه نتوانستند داخل واليت در پل  اگست  چھار طالب انتحاری به مرکز لوگر حمل١٠ به تاريخ 

علم شوند، يک ساختمان بلند را در کنار واليت به تصرف خود درآوردند و از فراز ھمان تعمير چند فير راکت بر 

ًبعدا نيروھای امنيتی داخلی و خارجی مرکز . ساختمان واليت کردند که به والی و ديگر کارکنان واليت آسيبی نرسيد

درين ميان يک . وگر را محاصره کردند که دريک در گيری روياروی ھر چھار تن از مھاجمان به قتل رسيدندل

پوليس و يک نفر از اردوی دولت مزدور نيز جان دادند، بعد از نيم ساعت بار ديگر منطقه در کنترول دولت دست 

قرار گرفت ، يکتن از مھاجمان که برفراز تعمير يک ساختمان سنگر گرفته بود، به وسيله ھيليکوپتر آيساف نشانده 

گرچه ذبيح هللا مجاھد يکی از سخنگويان طالبان مدعی شد که شش نفر درين . ھدف قرار داده شد و از ميان رفت
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ن شش نفر را تائيد نکرده ميگويند که حمله آوران عمليات دست داشته اند و دو نفر زنده بر آمده اما تا حال کسی بود

  .ھمان چھار تن بوده اند

  

  :حمله دزدان

دزدان مسلح که تصميم داشتند پولھای کابل بانک را در مسير راه بربايند با " دھاره" به تاريخ  دھم اگست يک داره 

يکرد در محلی خود را به دزدان نزديک پوليس که اين دزدان را تعقيب م. واکنش شديد پوليس تعقيبی رو به رو شدند

 پوليس کشته ، يکی زخمی و ٣کرده و بعد از جنگاندن موتر شان با سراچه دزدان در گيری رخ داد که در جريان 

اما مھم اين جاست که دولت دست نشانده ھويت اين افراد را افشاء نمايد در آنصورت . يکی ھم زنده دستگير شد

 .االر در پشت اين قضيه قرار داردخواھيم ديد که کدام جنگس

 

  : حمله برولسوالی دشت ارچی

آنھا بدون کدام مقاومتی داخل .  اگست يک گروپ از افراد طالبان بر مرکز ولسوالی دشت ارچی حمله کردند١٢شب 

 سرباز به ولسوالی شده، قومندان امنيه اين ولسوالی که نوراخان نام داشت و برادر انجنير عمر والی کندز بود با يک

از چندی به اين سو وضعيت واليت کندز بسيار خراب ميباشد و طالبان در .  و يک سرباز ديگر زخمی شديدقتل رس

شمال بيشتر درين واليت جابجاشده اند و تصميم دارند که راه تدارکات امريکايی ھا که مواد لوژستيکی و تسليحانی 

ھمچنان گفته ميشود که برخی از . ار دارد را بی امن سازندخود را از طريق شيرخان بندر که درين واليت قر

جا ه نيروھای طاھر يولداش نيز از چندی به اين طرف وزيرستان را رھا کرده ودر واليت ھای کندز و بغالن جا ب

  .  شده اند

 


