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  در افغانستان چه می گذرد؟ 
)۴٠( 

  :عمليات ناتو

 کشور يک عمليات  نيروھای پوشالی در واليت غزنی يکی از پرآشوب ترين والياتناتو واشغالگر نيروھای 

 ۴٠ به ادعای اين نيروھا طالبان ءزخمی و بنااداره مستعمراتی  شش عسکر مشترک به راه انداخته بودند که  طی آن

در واليت غزنی دولت بر ده ولسوالی آن کنترول ندارد و فقط به . کشته دادند و به افراد ملکی آسيبی نرسيده است

 اسد ھم درين ده ولسوالی انتخابات ٢٩  پوشالیدر جريان انتخابات. باشدشکل سيمبوليک در بعضی جا ھا مطرح مي

 کابل ازين واليت –چون شاھراه قندھار . بر گزار نشد و طالبان نشان دادند که درين واليت بسيار نيرومند ميباشند

 به اداره مستعمراتی و ميگذرد، طالبان ھميشه اين راه را تھديد ميکنند و درين مسير تمام پل ھا را ويران کرده اند

 .  مشکل ميتواند امنيت اين جاده را بگيرد

 عملياتی را در ولسوالی سپتمبر ٢٧ افغانستان به روز يک شنبه  مستعمراتیی با اردویھمچنان نيروھای امريکائ

ی خارجی اين عمليات که بر قريه شيوان اين ولسوالی متمرکز بود، نيرو ھا. باالبلوک واليت فراه به راه انداخت

 تن از طالبان به شمول شين شير يکی از قومندانان طالب و دزدان معروف اين منطقه که افراد او ۴٠مدعی شدند که 

قريه شيوان که يکی از . تا حال چيزی نگفته اند طالبان درين مورد. ھميشه از مردم باجگيری ميکرد، به قتل رسيد

ايگاه ھای مھم طالبان در غرب افغانستان به حساب می آيد و به بزرگترين قريه ھای اين ولسواليست و يکی از پ

 ی اداره مستعمراتی قرار ميدھد و با اينکه درين قريه اردويد و تھده فراھرود را مورد حمل–طور مستمر راه فراه 

غالگر است  اشاين راه يگانه راه تدارکاتی نيروھای. قرارگاھی به وجود آورده است، اما بازھم اين راه مصون نيست

 راهه برای لوژستيک خارجی ھا و ھم تجارت اين واليت عمل ميکند، لذا اين عمليات اوج وضعيت بد اين ک

از جائيکه اين ده در . بيندازند ده حملۀ چنين شديدی را به راه آنتدارکاتی را نشان ميدھد که مجبور شده اند تا بر 

به اين . بازھم تالش خواھند کرد تا اين راه را با خود داشته باشندمسير خاکسفيد و شيندند قرار دارد ، لذا طالبان 

  .خاطر اين عمليات ختم جنگ و ختم طالبان درين ولسوالی نخواھد بود

  :انفجار ھای جانکاه

 المار صورت گرفت و مين کنار جاده بر يک موتر – در مسير راه  فارياب سپتمبر ٢٧انفجاری که به تاريخ در اثر

مگر ھمه به . وليت اين انفجار را نگرفتندطالبان مسؤ.  نفر ديگر زخمی شدند١٣ نفر کشته و ۶ شد، سرويس منفجر
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ی در افغانستان ندی به اينسو که  نيروھای امريکائاز چ. اين باورند که اين انفجار ھا توسط طالبان صورت ميگيرد

وانستند، لذا مين گزاری و انفجار از راه دور را ی ھا مقاومت نتمند طالبان در برابر يورش امريکائزياد شده و در ھل

درين اواخر ديده شده که بيشتر اين ماين ھا از . شروع کردند و حال تمام اين انفجار ھا به طالبان نسبت داده ميشود

  . ايران به افغانستان فرستاده ميشود

 از ولسوالی ميوند که از ٣٠٣ ، ساعت يازده قبل از ظھر حين عبور يک موتر سپتمبر ٢٩روز سه شنبه تاريخ 

درين انفجار . ھرات به کابل در حرکت بود، در نزديک کاريز عليشير با اصابت مين کنار جاده محشری بر پا شد

خمی ھا  کودک و پنج زن نيز در جمع کشته شدگان ميباشند که در ميا ن ز١١   زخمی داشت،٣٩ کشته و ٣٠که 

قندھار که محل ظھور طالبان و پايتخت مال عمر بود، اکنون از پرآشوب ترين .  حال پنج تن بسيار خراب ميباشد

اما با آنھمه طالبان موفق به چنين . ی  مستقر اندر نيروی امريکائی و کانادائ ھزا٣٠واليات کشور است که دران 

  نفر ۶٠ن آھد يک انفجار بسيار قوی در قندھار بوديم که دردر ماه رمضان نيز شا. انسان کشی ھای شده ميتواند

 که يکی بر کردندکابل فير ر  براکت دو سپتمبر ٢٧با اين حال مخالفان دولت در شام .  کشته و دھھا تن زخمی شدند

  .سفارت سابق انگليس و ديگری بر ناحيه پانزدھم شھر کابل اصابت کرد، اما تلفاتی در پی نداشت

  :  تدارکاتیسد راه ھای

ی در منطقۀ مشکی ولسوالی قره باغ واليت غزنی يری ميان نيرو ھای طالب و امريکائ درگسپتمبر ٢٩عصر روز 

 – که سرک عمومی کابل محلطالبان بر دو موتر تانکريکه برای نيرو ھای ناتو تيل انتقال ميدادند، درين . درگرفت

. ر نيز به قتل رسيدند گرفت و دريوارن ھر دو تانکآتشدو تانکر ن ميگذرد حمله کردند که در نتيجه ھر آقندھار از

ی ھا بر اين گروپ طالبان حمله کردند و جنگ يک ساعت دوام داشت که درين مدت اين شاھراه عمومی بعد امريکائ

 –مسير راه قندھار  ھمچنان در اثر اصابت مين با يک تانک در. بند بود و کسی عبور و مرور کرده نميتوانست

 اين بوده که يکی از تالش ھای طالبان در چند ماه گذشته. ارزگان در منطقۀ خاکريز نيز اين تانک در آتش سوخت

ی در انه ميان نيرو ھای طالب و امريکائ روزًبه اين خاطر تقريبا. ی ھا را ھر طوری شده ببندندراه تدارکات امريکائ

جا ه ی ھا با تمام جا بای خونينی رخ ميدھد ، اما امريکائباد وردک و حوض مدد قندھار درگيری ھآدو منطقه سيد 

 وسايل نقليه ازين تاورند آ قادر نشده اند که اين منطقه را زير کنترول خود در پوشالیکردن نيرو ھای اردوی 

  .نمايند عبور و مرور آسانیدومنطقه به 

  : کشته شدن اشغالگران  امريکايی در افغانستان

 بازھم چھار تن از نظاميان خود را در افغانستان از سپتمبر ٢٩ کابل اعالن کردند که ديروز ی درنيرو ھای امريکائ

امريکايی ھا از آغاز .  اينکه اين چھار امريکايی در کجا به قتل رسيده اند، اظھار نظری نکرده اند. دست داده اند

تبط با جنگ بوده است، اما  کار ھای مر کشته داده اند که اين تلفات در جنگ و٧٧٣تھاجم به افغانستان تا حال 

خارجی ھا در .  کشته داشته اند۵٩٣ی ھا ميگويند که از آغاز ورود به افغانستان تا حال در جنگ با طالبان امريکائ

  تعداد کشته شده ٢٠٠٨در . ی ميباشند  نفر آن امريکائ٢١٣ که  کشته داشته اند٣٧١سال جاری تا کنون درافغانستان 

تعداد کشته ھا در مقايسه با سال قبل و ميبينيم که ھنوز سه ماه ديگر ازين سال باقيمانده اما .نفر رسيده بود ٢۶۶ھا به 

  . به چه اندازه بيش می باشد

 


