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  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٣٢(  
  

  :انفجار در پلچرخی

قبل از ظھر، يک عمليات انتحاری در  اگست که يکروز به برگزاری انتخابات مانده بود، در ساعت يازده ١٨به تاريخ 

درين عمليات که توسط يک موتر کروال صورت گرفت دوتن از کارکنان افغان سازمان . ناحيه پلچرخی صورت گرفت

اين انفجار که بسيار قوی بود، .  تن ديگر زخمی شدند۵٠ملل، يک سرباز آيساف و سه تن افراد ملکی به قتل رسيدند و 

  . لرزاندًمناطق اطراف را شديدا

.  که يکی از آنھا در داخل ارگ اصابت نمودفير گرديد نقاط مختلف شھر کابل باالیسحرگاه ھمين روز چھار موشک 

ين خاطر بسياری فکر ميکنند که اين کار به ھم به  بود،اين موشک ھا از کوه زنبورک در داخل شھر کابل فير شده

  . ت گرفته استوسيله طالبان نه که به وسيله مخالفان کرزی صور

در ھمين روز يک موتر از ماموران برگزاری انتخابات که در بدخشان کار ميکردند، حين رفتن به طرف ولسوالی 

ًعموما اين مين ھا به . ارگو در اثر اصابت با مين چھار تن آنان به قتل رسيدند و به اين صورت بدخشان نيز تھديد شد

 داده ميشود و اين آسانترين کاريست که طالبان درين روز ھا در جنگ اختيار وسيله ريموت کنترول از راه دور انفجار

عمليات چندين  اگست اعالن کرد که يک گروپ طالبان که تصميم داشتند ١٨امنيت ملی در روز به اصطالح .  کرده اند

 . نديده ا دستگير کرد،ندازند اسد به راه بي٢٩روز انتحاری و انفجاری را در 

 
  :رياست جمھوری و شوراھای واليتیانتخابات  

اين انتخابات که . ابات رياست جمھوری و شورا ھای واليتی در افغانستان برگذار شد اگست انتخ٢٠ اسد يا ٢٩به تاريخ 

، در اکثر مناطق سرھم بندی شده بودبرای دولت پوشالی افغانستان و بخشيدن شکلکی به آن از سوی امريکايی ھا 

 در دو ولسوالی غزنی، در سه ًمثال.  شرکت نکردندآن به اخطار طالبان در ءور مردم بناجنوب، غرب و شرق کش

گان ، در برخی از مناطق رولسوالی ھلمند، در سه ولسوالی ننگرھار ، در سه ولسوالی نورستان، در اکثر مناطق از

.  انتخابات صورت نگرفتً اصال و کندز در غور و مناطقی در پکتيکا و لغمانانتخاباتی حوزه ٢٩فراه ، در زرمت، در 

 سرباز ٨ پوليس و ٩ غير نظامی، ٩ عمليات انجام دادند که در جريان آن ٧٢ واليت ١۵در جريان انتحابات طالبان در 
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 اما ،کابل طالبان يک منزل را در کارته نو گرفته و بر حوزه انتخاباتی آتش کشودند در.  به قتل رسيدند پوشالییاردو

  .  استقبال کردند آنناميدند و از» موفق« امريکايی ھا به شمول اوباما اين انتخابات را در برابر

اينکه از مزدوران کدام يک چانس رسيدن به قدرت را دارند، بيشتر فکر ميشود که ھمان مزدور قديمی يعنی کرزی به 

ن ھا صورت نگرفته، يک آ گيری دریأزيرا گفته ميشود که در قندھار و برخی مناطق ديگر که ر. قدرت خواھد رسيد

اروپايی ھا اين . ی را پر کرده اند تا به اين مزدور شان برای رسيدن به قدرت رسميت ببخشندأشب قبل صندوق ھای ر

ه اين عالوه ب.  نزد مردم دنيا چيزی واقعی جلوه دھندآنراانتخابات را با طمطراق بسيار تبليغ کردند و کوشش کردند تا 

 يک نفر توانست با داشتن ً خود امپرياليست ھا ھم کمبود ھای بسياری داشت که مخصوصا از لحاظ شرايطاين انتخابات

  .   ی بدھدأچندين کارت چندين ر

  

  استعمارگران وضعيت افغانستان را وخيم می سازند

غانستان بسوی  رييس قوت ھای مسلح امريکا، امير البحر مايک مولن در اظھارات اخير خود گفته است که وضعيت اف

مردم افغانستان به خوبی درک کرده اند که به .  بحرانی شدن ميرود و روز تا روز اوضاع در اين کشور وخيم می شود

امريکا . ھر اندازه ای که طناب اسارت بر گلوی شان محکم بسته می شود به ھمان اندازه وضعيت خرابتر می شود

 ھزار نيروی اشغالگر جديد به افغانستان بفرستد که اين خود بيانگر محکم ۴۵ تا ٢۵تصميم دارد تا در آينده نزديک از 

در حال حاضر توده ھای زحمتکش افغانستان به اين باور رسيده اند که اين . کردن ستون ھای استعمار در کشور ماست

نفرانس دوبی اعالن خود امپراتوری استعمارگر است که وضعيت را وخيم می سازد، چنانچه پس از آن که خليلزاد در ک

کرد که به زودی وضعيت امنيتی کندز و بغالن خراب خواھد، ھمانطور شد و حال در اين شکی باقی نمانده است که 

  .استعمارگران خود وخيم ساز وضعيت افغانستان اند

    

  

  


