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  گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟  
)۴٢(  

  
  
  

  :جنگ در نورستان ادامه دارد
  

ستان در يک حملۀ غافلگيرانه بر رت نوچند روز قبل نيروھای طالب وحزب اسالمی در ولسوالی کامديش والي

 و بسياری در انيدند به قتل رس رااين ولسوالی، ھشت تن ازين نيرو ھا  امريکايی مستقر در کنار اشغالگرنيروھای

افغانستان  به اين باور بودند که اين خطرناک ترين حمله بر امريکايی ھا بوده است و انتظار ميرفت که نيرو ھای 

  از اداره مستعمراتیبعد از اين حمله نيرو ھای امريکايی و . واکنش تندی از خود نشان دھند ال آنامريکايی در قب

طريق ھوا به کامديش اعزام شدند و طی سه روز گذشته درگيری سختی ميان اين نيروھا و طالبان و حزب اسالمی 

با اينکه رسيدن گزارش به . يان داردکه ھفتصد نفر جنگجو را از مناطق مختلف به اين ولسوالی آورده بودند، جر

خاطر عدم حضور خبر نگاران و خطر ناک بودن راه آن ناممکن است، اما منابع وزارت دفاع ميگويند که يکصد 

گيری يدان جنگ افتاده است و ھمچنان درنفر جنگجو درين جنگ به قتل رسيده اند و اجساد بسياری از آنان در م

.  نفر گفته است که بازھم رقم باالئيست٣۵ را درين نبرد  قرون وسطايین تلفات طالباناما والی نورستا. جريان دارد

 ای بر زبان نياورده در سکوت کامل قرار دارند هخود طالبان که درين موارد به زودی ابراز نظر ميکنند تا حال کلم

 يکی از مناطق بسيار کامديش. که شايد ھم يک علت  حضور بيشتر نيرو ھای حزب اسالمی درين نبرد باشد

کوھستانی و خطر ناکی است که در زمان جنگ ضد شوروی پايگاه اصلی حزب اسالمی به قومندانی داوود و مال 

 حزب اسالمی درين  و جنايتکارداوود بعد ھا کشته شد، اما مال صادق ھنوز زنده و از قومندانان مشھور. صادق بود

ه درين ولسوالی داده، به ھيچ عنوان ازنيرو ھای اشغالگر حمايت نخواھند  ھمه کشتاری کاين مردم با .منطقه ميباشد

  .کرد و به اين صورت جنگھای بعدی جريان خود را طی خواھند کرد

  

  :تاجران در کابل کشته و اختطاف ميشوند

وی که . سيدند تاجران با دو تن از باديگاردانش به قتل راز اکتوبر در جادۀ کلوله پشته ناصر صافی يکی ۶با تاريخ 

 ، به سوی تجارتحانه اش در کلوله پشته در حرکت بود، دو موترخودبا دو تن از افراد مسلح در موتر لکزيس 
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لکزيس شيشه سياه او را تعقيب ميکرد و با عبور از چھار راھی ترافيک موترش زير آتش قرار گرفت و با زخمی 

جمان را زير آتش کالش گرفت، اما لکزيس دوم دور اھشدن دريورش او خود را پائين انداخت و اولين موتر م

  بی دغدغه ازمھاجمانخورده و گلولۀ را در قلبش نشاند و درين جريان دو باديگاردش نيز به قتل رسيدند و بعد 

اين حمله در حالی بر ناصر صافی صورت گرفت که يک ماه قبل اختطاف کنندگان برادر زاده .  منطقه دور شدند

  . ای او را بردند و بعد از پرداخت پول کافی دوباره رھاشد

 تن ديگر ١٠ نفر با پرداخت پول رھا و ۵۵ تاجر در افغانستان اختطاف شده که ازين جمع ۶۵در يک سال گذشته 

 می گويندتاجران . در يکروز حتی سه تاجر ربوده شده و از آنھا باج خواھی صورت گرفته است.  ل رسيده اندبه قت

مين امنيت به مصرف ميرسانند در حاليکه در کشور ھای ديگر اين مصرف أ در صد عايد شان را برای ت٣٠که 

 تن ديگر از دهه شده، ده تن آن از کابل، از تاجرانی که امسال ربود. مين امنيت شان فقط دو درصد ميباشدأبرای ت

 بعد از ربوده شدن، پول در دوبی، پشاور و يا ًمناطق بوده و عموماسايرھرات، شش تن از مزار و چند تن ديگر از 

 مافيايی ًد و سرمايه گذاری در افغانستان واقعاااين وضعيت نشان ميدھد که اقتص. دوشنبه تحويل گرفته شده است

سيس أتاجران تا حال چند بار خواھان ت. صلی از توليد و تجارت سرمايه داری را در خود حمل ميدارداست و نشان ا

کندک خاصی در چارچوب پوليس برای حمايت خود شده که مصارف آنرا خود بپردازند، اما وزارت داخله تا حال 

فغانستان با باند ھای مافيايی ھمدست اند و اقدامی نکرده به اين خاطراين تاجران به اين باورند که  نيرو ھای امنيتی ا

  . حتی چھار راھی ھا را درچنين حاالتی اجاره ميدھند و قومندانان حوزه ھای امنيتی جيره خواران مافيا ھستند

  

  : حمله بر نيرو ھای پوليس

رگاه ، مرکز  که از قندھار به سمت لشکی اداره مستعمراتی ماه اکتوبر يک کاروان نيرو ھای اردومبه تاريخ شش

 به ی مزدور که در نتيجه  ده سرباز اردومورد حمله طالبان قرار گرفتندواليت ھلمند در حرکت بود در مسير راه 

ه  طالبان حمله آور بی ھيچ تلفاتی از منطقه عقب نشينی نموددر حاليکه . زخمی شدانسربازتن از  ويک هقتل رسيد

  .خبر محل را بدان اتھام دستگير نمودند، اردوی دست نشانده سه تن از مردم بيندبود

  

  :انفجار درکابل

اين انفجار که به وسيلۀ يک انتحاری در کنار .  اکتوبر انفجار مھيبی کابل را تکان داد٨روز پنجشنبه ، تاريخ 

 فرد انتحاری درين نقطه . زخمی داشت ۶٧ کشته و ١٠وزارت داخله و در نزديکی سفارت ھندوستان رخ داد، 

اينکه تعداد کشته شده ھا بيشتر .  از مواد منفجرۀ خود را انفجار داد که اين ھمه کشته و زخمی به جا گذاشتموتر پر

اين دومين . چون وضعيت  برخی از زخمی ھا بسيار خراب گزارش شده است، ن شکی نداردآخواھد شد، کسی در

 پاکستان است که گره گاه خود را در بار است که درين جا انفجار رخ ميدھد و دليل آن ھم رقابت ھای ھند و

 پيش دولت ھند اعالن کرد که يک پوھنتون زراعت را با امکانات پيشرفته در کابل روزچند . افغانستان يافته است

 زير  ھاسيس خواھد کرد و ھمچنان وزير خارجۀ ھند از امريکا خواست تا پاکستان را برای تربيت تروريستأت

  . زودی جواب خود را يافتفشار قرار دھد که اينک به

  

    

 


