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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۴١( 

 
  :کشند نيرو ھای اشغالگر ھمچنان می

د و يا ن طالبی حضور داشته باشجانآاينکه در در ولسوالی جلريز واليت ميدان وردک بدون سپتمبر ٣٠به تاريخ 

ی حين پرواز بر دھقانان اين منطقه که مصروف کوبيدن خرمن ھای ير شده باشد، دوھيليکوپتر امريکائجنگی درگ

بسياری در افغانستان به اين باور . دنديشان بودند، آتش کشودند که در نتيجه چھار تن از دھقانان را به قتل رسان

 که قيمت ھر ً مرگ افغانھا برای اشغالگران به شوخی ميماند که ھر روزه تکرار ميشود، مخصوصارسيده اند که

افغان از سوی دولت فقط دو ھزار دالر و يا يک لک افغانی تعيين شده است که در بسياری حاالت آن ھم در فساد 

قط معاش يک ماھۀ يک فغان فبه اين صورت قيمت خون بيست ا .اداری کنونی گم ميشود و به ورثۀ نفر نميرسد

ی ھر لحظه که  امريکائی در افغانستان ميباشد و لذا ھم طالبان فاشيست و ھم نيرو ھای اشغالگرمشاور امريکائ

 .  جلريز روشنترين نوع ازين کشتار ميباشدسپتمبر ٣٠بمباران . دلشان بخواھد آنان را به قتل ميرسانند

رو ھای انگليسی در ولسوالی نادعلی واليت ھلمند در حال گشت زنی بودند، ھمچنان به تاريخ اول اکتوبر حينيکه ني

 تن از افراد ٩نھا آی حمله ھوائاز سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند که در حمله متقابل نيروھای انگليسی و 

 در نادعلی در اين کشته ھا وزخمی ھا. ملکی که شش تن آنان کودکان اند به قتل رسيدند و چند تن ھم زخمی شدند

  !!ازين غير نظاميان را نخواھند کشتکيد وتعھد مينمايد که بعد أی تلی صورت ميگيرد که  جنرال امريکائحا

  

  :  ضد طالبان ونيرو ھای خارجیاض و تظاھرات به اعتر
ی الئ ميرسانند و به اين خاطر ھيچ م ضد شان صحبت بکند حتما به قتل افغانستان ھر مالئی را که بهطالبان در

 مال شمس الدين که يکی از مال ھای مشھور غزنی است، عمليات ًاخيرا.  صحبت کردن عليه طالبان را نداردجرأت

طالبان و قتل غير نظاميان را به شدت محکوم کرده، عمليات انتحاری را کار خالف دين اسالم ارزيابی کرد، اما 

 به قتل رسيد که بسياری بيرون می شد،نيکه از مسجد يکروز بعد  اين مولوی بسيار مشھور  در جوارخانه اش حي

 اکثر مالھای شھر و نواحی غزنی دست به اعتصاب  آنبعد از. اين قتل را به والی و برخی به طالبان نسبت ميدھند

.  و حاضر نيستند تا در روزھای جمعه نماز بدھند و در روز عيد نيز از دادن نماز برای مردم خودداری کردندزده
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بعد ازين قتل، مردم به جاده ھای غزنی ريختند و تظاھرات خشمگينی را به راه انداختند و به خاطريکه دولت توان 

تی از سوی مردم غزنی به کابل آمده است و گفته ھيأ. دئی به ضد دولت ميدادنحفظ امنيت مال ھا را ندارد، شعار ھا

  .اند تا زمانی که دولت تعھد چنين امنيتی را نکند، مال ھا درين شھر به اعتصاب شان پايان نخواھند داد

 انصاری جمع شده و عمليات انتحاری و  ھمچنان روز جمعه دوم اکتوبر مردم واليت ھرات در مسجد خواجه عبدهللا

البان در ھرات را محکوم کردند و خيرات بزرگی را به راه انداختند و به کشته شده ھای اخير ھرات در انفجاری  ط

 اخير ی که چند تن سخنرانی کردند، عمليات انفجاریرين گرد ھمائد. عمليات ھای انتحاری صدقه و خيرات دادند

 ضد طالبان بعد از کشته حال فقط يکبار بهن حرکت ھا که تا اي.   ضد اسماعيل خان را ھم محکوم نمودندطالبان به

 کار طالبان مورد ً جوان لغمانی در ميوند قندھار، که در شھر مھترالم مرکز لغمان به راه افتاد و علنا٢٧شدن 

اين دو حرکت در غزنی و ھرات جرقه . اعتراض قرار گرفتتند، در جای ديگری چنين حرکت ھای ديده نشده است

ست که در آينده بيشتر صورت خواھد گرفت و طالبان را زير فشار روانی بيشتری قرار  ی ائھای چنين حرکت ھا

  .   که در چنين مواردی کاری از طالبان ساخته نيستًمخصوصا. خواھد داد

  

  :حمله بر وزيرستان
. ات کنند تا بر مواضع طالبان و القاعده در وزيرستان عمليدنيروھای ارتش پاکستان بعد از مدتی تصميم گرفته ان

 سه ماه تمام کار کرده اند و اينک روز گذشته اعالن شد که  حملهسخنگوی اين اردو ميگويد که برای تدارک اين

ی به وزيرستان  حمله طياره ھای بی پيلوت امريکائطاھر ديلداش رھبر حزب حرکت اسالمی ازبکستان نيز با

. د نيز درين منطقه کشته شده اندمحسود و حکيم هللا محسو که قبال بيت هللاست اين درحالي. جنوبی به قتل رسيده است 

بسياری در افغانستان به اين باورند که با آغاز جنگ در وزيرستان که با شکست حتمی طالبان ھمراه خواھد بود، 

بسياری ازين جنگجويان به افغانستان سرازير خواھند شد و جنگ در افغانستان شدت خواھد يافت و ملکی ھای 

نيروی ديگر مھر تائيد خواھد   ھزار۴٠که امريکا به زودی بر ارسال ست اين در حالي. ری به قتل خواھند رسيدبيشت

و به اين صورت جنگ در افغانستان شدت بيشتری خواھد يافت و اين توده ھای محروم و زحمتکش  گذاشت

ھای تروريستان را برسينه ھای شان  که از يکسو چکمه ھای اشغالگران و از سوی ديگر قدم بودافغانستان خواھد 

  .  به سنگينی احساس خواھند کرد

 


