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  گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٣٧(  

  
  : اختالفات يوناما

. ر داد که از افغانستان خارج شودکای آيده نماينده سرمنشی سازمان ملل درافغانستان معاون امريکايی خود را دستو

ميخواھد معاون او  را ميخواھد، اما پيتر گالبرايت ءاختالف اين دو بر سر اين بود که کای ايده شمارش بخشی از ارا

او . پيتر يکی از دوستان نزديک ھالبروک است و به اين خاطر نظر امريکايی ھا را دارد.  شمارش شودءکه تمام ارا

اينکه در مورد انتخابات اينقدر اختالفات ميان خارجی ھا وجود داشته باشد کسی باور . ک رفته استاکنون به نيويار

  .د که انتخابات را گرم و گرمتر بسازندننميکند و بيشتر به اين باور اند که اينان ميخواھ

و رسانه ھای تعدادی بيشتری از مردم زحمتکش که در اين بازی سرکاری امپرياليستی از سوی حکام پوشالی 

مزدور آن فريفته شده بودند و به صندوق ھای رای برده شدند، اکنون با تمسخر از اين انتخابات ياد می کنند و حتا 

گاھی بر سادگی خود نيز نيشخند تلخ ميزنند، چه خود به وضاحت  می بينند که انتخابات افغانستان شباھت به 

ان اصلی آن امپراتوری جھانی و شماری ديگری از کشورھای مضحکه ای دارد که بازی کنان و تصميم گيرندگ

  .استعمارگر اروپايی اند و ھيچ ربطی به مردم زحمتکش افغانستان ندارد

  :انفجار بم در پکتيا

در ولسوالی  عليشير واليت پکتيا با موتر امريکايی ھا  که  در اثر اصابت يک ماين کنار جاده سپتمبر ١۶به تاريخ 

 در اثر فير يک راکت بر قرار گاه به عالوه.  سرباز امريکايی و دو غير نظامی را زخمی کرد ٢اصابت نمود  

اين وضعيت از چند ماه به اينسو جريان .  در ولسوالی صبری پکتيا دو کودک زخمی شدندھای دولت پوشالینيرو

تجليل شد و درين جريان يک  از روز دموکراسی در مشرانو جرگه سپتمبردر چنين وضعيتی به تاريخ پانزده . دارد

تن از سناتوران گفت که حال وقت تجليل دموکراسی در افغانستان نيست زيرا کشور ما توسط خارجی ھا اشغال شده 

 را بايد تجليل کرد ولی در عين زمان عده ای از دموکراسیآن زادی خود را گرفت ، بعد از آاست، اول بايد 

  .غربی و ضد اسالمی دانسته آنرا مردود شمردندسناتوران نيز دموکراسی را يک محصول 

 

  :  انفجار درکابل
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 يک عمليات انتحاری در جادۀ ميدان ھوايی کابل تلفات و خسارات بسياری به بار سپتمبر ١٧روز پنجشنبه تاريخ 

جاری بر اين حمله که در مقابل محل بی بی مھرو توسط يک فرد انتحاری که با موتر کروال مملو از مواد انف. آورد

 غير نظامی ١٠ تن آنان زخمی شدند، ۴ سرباز ايتالوی کشته، ۶کاروان نيروھای ايتالوی صورت گرفت با اينکه 

 به قدری قوی بود که در مجاورت  و ساحۀ انتحاراين . نمود زخمی ديگر را  تن۶٠کشته و بيش از را نيز افغان 

آن شيشه ھای خانه ھای مردم شکسته و به اين خاطر تعداد زخمی ھا بسيار باال بود و عالوه به بی بی    دورًنسبتا

بسياری از افغانھا به اين باورند که طالبان بيشتر .  تکان داد نيزمھرو تمام بالک ھای مکروريان سوم و چھارم را

اھد تا در شب جمعه در ينکه فرد انتحاری ميخوحمالت انتحاری شانرا به روز پنجشنبه سازمان ميدھند و علت آن ا

 اينکه اين قدر آدم بيگناه و غير نظامی در !! ثواب اين روز نسبت به روز ھای ديگر بيشتر ميباشدبھشت برود چون

.  بی ارزش است و ميگويند که اگر گنھگار نبود آنھا ھم به جنت ميروندطالباناطراف اين انفجار کشته ميشوند برای 

ی که ئخارجی و خارجی ھااشغالگر ميدان ھوايی کابل که راه رفت و آمد بسياری از نيروھای راه انفجار در عموما 

اين ھمه کشته و زخمی . به بيرون ميروند ميباشد، صورت ميگيرد و تا حال مردم درين مسير تلفات بسياری داده اند

اسات بسياری را بر انگيخته و بر نيروھای مردم در يکی دو روز قبل از عيد و مردمی که روزه داشتند، احس

  .خارجی ، دولت افغانستان و طالبان نفرين ميفرستند

  :طالبان راه ھا را درکنترول دارند

 تا حال قادر شده اند بگيرندطالبان که تالش ميکنند تا شاھرگ ھای حياتی تجارت را از ايران و پاکستان در کنترول 

مال نيازی که يکی از .  ھرات را تا حدی با تھديد ھای جدی مواجه سازند– قندھار –که شاھراه عمومی کابل 

  را در صد پلھای٨٠فاشيست ھای به نام طالبان است، قومندانی اين جاده را از سوی طالبان به عھده دارد و تا حال 

و نقطۀ سنزری در آنان در د. تخريب نموده استکه بر اين جاده اعمار شده است مخصوصا در ميان کابل و قندھار 

در .  را بازرسی ميکنندی مسافربریباد در ميدان وردک ھميشه راه را کنترول کرده و سرويس ھاآقندھار و سيد 

صورتيکه مامور دولت و يا سربازان پوليس و اردوی ملی را بيابند و يا بر کسانی به اين نام شک کنند و يا گزارش 

بسياری از .   ھا تحقيقات ميکنند و افراد نظامی را به زودی سر ميبرند آن ازآنان را پياده کرده و قبلی داشته باشند

مردم به اين باورند که درين دو نقطه نيرو ھای امريکايی با تعداد بسياری جا بجا ميباشند، اما ديده ميشود که به طور 

قطار نيروھای امريکايی با سرعت گاه . جدی با طالبان برخورد ندارند و دست آنان را در برخی کارھا باز ميگذارند

 اجازه حرکت سريع را نميدھند و تا نزديک ھای شام آنھا را  ھاکم برين جاده ھا حرکت ميکنند و به موتر ھای افغان

رام آرام به دنبال خود ميکشانند و بعد خود در جايی اتراق کرده و يا به پايگاه ھای خود ميرسند و موتر ھا را دران آ

جا ميشوند ، لذا ه کت ميدھند و چون بعد از تاريکی در بسياری از نقاط اين جاده طالبان و دزدان جا بوقت اجازۀ حر

. برخورد ميکنند اين موتر ھا به چنگ طالبان و دزدان طالب افتاده، ھرچه دلشان خواست با مسافران ھمانطور

 مداخله نميکنند که بعضی آنرا تغيير در چيزيکه درين برخورد ديده ميشود آن است که طالبان به ريش و لباس کسی

  .آنرا تاکتيک شيطانی ميدانند برخی  اماروش طالبان

  

       

  

 


