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  در افغانستان چه می گذرد؟
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  :کشتار ادامه دارد
 سراچه با يک موتر اری شده بود،  که به وسيلۀ طالبان کارگز در اثر اصابت مين کنار جادهسپتمبر ٢٣به تاريخ 

بعد . در ميان اين کشته شده ھا يک زن و دو کودک نيز وجود دارد. شخصی ھفت تن سواری آن ھمه به قتل رسيدند

 نيز ازدياد ی پوشالی امريکايی تعداد شانرا در افغانستان افزايش دادند و نيروھای اردو اشغالگروھایراز آنکه ني

، تاکتيک خود را عوض رند نيروھا را ندااين توان رويارويی با  جنايتکارمناطق جنگی طالبانيافته و در بسياری از 

ترول اداره شده بر اھداف ا بعضی به وسيلۀ ريموت کناين مين ھ. کرده و صد ھا مين را وارد افغانستان کرده اند

که بر طبق اين تاکتيک بيشترين با اين. خاصی منفجر ميگردند و بعضی ھمچنان در مسير ھای خاصی گذاشته ميشود

 جنايتکاران طالب خون ،جرياناين تلفات نيروھای خارجی طی چند ھفتۀ گذشته با اين مين ھا بوده است، اما در

 خاطر جنراالن ھمينانگليس ھا نيز ازين طريق تلفاتی را متحمل شده اند و به . را ھم ميريزانند ھموطنان بيگناه ما

کمتر از تان برای انتقال نيروھای شان خواھان ارسال ھيليکوپتر بيشتر از لندن شدند، تا اردوی انگليس در افغانس

  .انتقاالت زمينی استفاده صورت بگيرد

 در اثر حملۀ ھيليکوپترھای امريکايی بر خانه ای در مارجۀ واليت ھلمند، سپتمبر ٢٣ حال به ھمين تاريخ عيندر

مردم اين .  به قتل رسيدند، بستر ھای شان خواب بودنددرکه شبانه  تن ديگر از مردم منطقه ۴ھشت تن کشته و 

منطقه مدعی اند که ابتدا ھيليکوپتری بر خانه ھای مردم با مسلسل آتش گشود و بعد ھيليکوپتر ديگری موشکی را به 

دی مردم اين منطقه با اعتراض ھای شدي.  خانه پرتاب کرد که اين ھمه کشته و زخمی بر جا گذاشتاينسوی 

  .ح کردند ي امريکايی را تقب اشغالگرعملکرد نيروھای

 اين واليت، پوشالی در اثر انفجار مين در حومۀ شھر فراه بر موتر حامل رئيس امنيت سپتمبر ٢٢ھمچنان به تاريخ 

  اطالعاتیًفراه يکی از واليات ناآرام  در غرب کشور است که اخيرا.  زخمی شدندًاين رئيس با دوتن ديگر شديدا

 طالبان اين منطقه عالوه به اينکه سالح و مھمات ميدھند، براین ميرسد که ايرانی ھا درين واليت فعال بوده و آاز

 آنکشور چنين  آخوندیماين ھای زيادی در اختيار طالبان قرار ميدھند که تا حال تلفات بسياری داشته، چيزيکه دولت

  .روابط قرار داردعالی با دولت افغانستان در سطح برای طالبان رد ميکند و ميگويد که را ی ئکمک ھا
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 ٢۴ د رھمين حال در اثر بمباران نيروی ھوايی امريکا در قريه ناگھان ولسوالی ارغنداب واليت قندھار به تاريخ 

 گير مانده که به خشت وگل تن از افراد غير نظامی به قتل رسيدند و گفته ميشود که چند زخمی زير ۶ سپتمبر

کارکنان اين شفاخانه تعداد زخمی ھای . کوشش افراد محل نجات داده شده به شفاخانۀ ميرويس قندھار انتقال يافتند

 خاطر کشتن يک بزرگ قومی  اين واليت ميگويد که اين بمباران بهامنيهقومندان .  تن اعالن کردند٧اين بمباران را 

ً مردم ارغنداب نيز اين بمباران را شديدا. ست صورت گرفته است ارين ولسوالی دطالبانھلوان که حامی به نام پ

محکوم کرده و بر گفته ھای جنرال مک کريستال خط بطالن ميکشيدند که در ابتدای احراز پست فرماندھی کل نيرو 

 غير ًنستان قطعاھای امريکايی و ناتو به مردم افغانستان اطمينان داده بود که ديگر نيرو ھای خارجی در افغا

د داد و اين خود نشاندھنده ماھيت امپرياليستی امپراتوری جھانی و کشورھای مزدور نظاميان را ھدف قرار نخواھن

  .در افغانستان می باشد

  

  : جلب و احضار

.  وزارت دفاع افغانستان اعالن کرد که روی پروژۀ جلب و احضار در افغانستان کار ميکندسپتمبر ٢۴به تاريخ 

ن جنگ فعلی افغانستان ضرورت به نيروی افغانی دارد که در چوکات پوليس، اردو  و امنيت ملی متمرکز چو

 ، بعد از ١٣٨٣به اصطالح قانون اساسی در . ھستند لذا برای پر کردن اين ارگانھا بايد دست به اين کار بزنند

اما اينکه طی چند سال . ضار را سپری کنددوران اشغال نيز آمده است که  ھر جوان افغان با يد مرحلۀ جلب و اح

گذشته چرا به آن توجه نميشد، وزارت دفاع به اين باور بود که عملی کردن اين طرح برايش مشکل است ، در 

 عملی گردد، پروسه ایدر صورتيکه چنين .  سالھا چندان تغييری نکرده استآنحاليکه امروز وضعيت از 

برخی در .  خواھد آمد و جوان ھای بسياری از افغانستان فرار خواھند کردالت بسياری برای مردم به وجودکمش

نخواھد داشت، چون در آنجا ھا طالبان اجازۀ عبور و مرور برای افراد دولتی را مناطق ھم دولت توان چنين کاری 

ثيف کنونی شرکت  کجنگ برخی از مردم دھات که به ھيچ عنوان تمايل ندارند فرزندان شان در ًعالوتا. را نميدھند

کنند، به جاھای که طالبان نفوذ دارند خواھند خزيد ، چون نميخواھند خون فرزندان شان در جنگ بيحاصل کنونی 

رشوه به دولت فاسد کنونی  ھمچنان فرزندان زورمندان يا به خارج خواھند رفت و يا با دادن پول  و. ريخته شود

 افرادی به اين جلب سوق داده خواھند شد که بی کوی وکس باشد و  به دست خواھند آورد وخويشبرگ برائت برای 

 و شکست خواھد خورد و عملی نخواھد شدبسياری به اين باورند که اين طرح . توان پرداخت رشوه را نداشته باشد

ظف خواھد شد و برای  پرچمی مؤ–وری جلبی قوای ديگری چون دوران حکومت مزدور خلقی  آبرای جمع

  .»مره تذکری ته«  خواھد گفتھرکسی بازھم

اين حرکت به عالوۀ آنکه تشابه سرشت تجاوزگران را آشکار می سازد، تشابه تاکتيک ھای آنھا را نيز نشان ميدھد، 

  وشت نيز خواھد انجاميدتشابه سرشت سر انجام به تشابه سرنما را ايمان برآنست که اين مگر 

   به اميد آنروز                                                                                                            

  

   

 


