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  در افغانستان چه می گذرد؟
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  :دستگيری بشير قناعت در ھرات

 با يحيی خان در ارتباط و ًاو که قبال. ات بودبشير قناعت يکی از جنايتکاران معرف در ولسوالی گذره واليت ھر

ندانان او بود، به اختطاف ھای بسياری دست ميزد و از ھرکه دلش ميخواست باج ميگرفت و متھم به ميکی از قو

 تن از افرادش به قتل رسيد  و  بشير ٢١يحيی خان اکبری چندی قبل در يک حمله با . سربريدن ھای بسياری بود

ارۀ دزدانش ھميشه در ولسوالی گذره حضور داشت و اين ولسوالی ھوی که با د.  را از دست دادشقناعت پشتيباني

سربازان ادارۀ مستعمراتی از در تيول او قرار گرفته بود، باالخره به تاريخ دھم اکتوبر در يک عملياتی که به وسيلۀ 

مردم اين ولسوالی که .  دستگير شدوی مسلح  تن از افراد١۴قل اردوی ھرات در گذره به راه افتاد، بشير قناعت با 

 که بعد د به تنگ آمده بودند، ازين دستگيری استقبال کرده، اعالن کردنًاز عملکرد ھای اين جنايتکار جھادی شديدا

  .از اين مقداری در امنيت بھتر زندگی خواھند کرد

   

  :ھليکوپتر ھای امريکايی طالبان را به شمال ميبرند

نيروھای طالبان را در واليات کندز، بغالن و  ينسو شايعاتی وجود دارد که شبانه ھيليکوپترھا از پنج ماه به ا

 اردوی پاکستان اعالن کرد که بر وزيرستان تدارکات حمله آنکهجنگ در شمال يکباره بعد از . سمنگان پياده ميکنند

يبينند که شبانه ھيليکوپتر ھا نيروھای ن زمان مردم شمال ميگفتند که به چشم مآ يافت و درشدترا آماده کرده، 

طالبان را در شمال افغانستان پياده ميکنند، اما منابع رسمی دولتی و يا غير دولتی چنين چيزی را عنوان نکرد تا 

سر دستۀ غالمان امريکائی اعالن کرد که برايش گزارش ھای اينکه روز يکشنبه تاريخ يازده اکتوبر حامد کرزی 

له به تائيد کرزی ھم يکند رسيده است و باالخره اين مسأينکه ھيليکوپترھا طالبان را به شمال پياده مثقی مبنی بر امؤ

حال مردم بيشتر از نيات اشغالگرانۀ امريکايی ھا و انگليس ھا در افغانستان باخبر ميشوند که چگونه از . رسيد

ن آمده اند و از سوی ديگربرای پيشبرد يکطرف اينان ميگويند که برای مبارزه بر ضد تروريزم به افغانستا
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اين اعالن کرزی شکی به اين انتقال باقی .  خود مزدوران طالبش را در خدمت ميگيردشانستراتيژی فرا افغانستانی 

  .نگذاشت

  

  :طالبان راولپندی را تکان دادند

ای پشاور رخ داد، کم از کم ھفتۀ قبل انفجاری انتحاری که در خيبر بازار پشاور يکی از پر ازدحام ترين بازار ھ

 اکتوبر بر مرکز فرماندھی اردوی پاکستان ١١يکصد قربانی گرفت، اما عمليات به شدت خطرناک طالبان به روز 

 سرباز و افسر مستقر درين فرماندھی را به گروگان ۶٠درين حمله که حمله آوران بيش از . ندی رخ دادپدر راول

تن به قتل ۴ سرباز ديگر زخمی شدند ھمچنان از حمله آوران نيز ٢ سرباز کشته و ۵ در جريان حمله ،گرفته بودند

وپتر ھای پاکستانی بر اين مقر که يک حمله آور  کشته شد، قادر به رھايی بعد  با حمله کماندو ھا و ھيليک. رسيدند

ھای اتومی پاکستان مصون اند و کسی توان با تمام اين بار ديگر امريکا اعالن کرد که سالح . گروگانھا شدند

بسياری به اين باورند که اين سالح ھا در حومۀ اسالم آباد به وسيلۀ کماندو ھای . ندارنددسترسی به آنھا را 

  . امريکايی نگھداری ميشوند

  

  : امريکايی ھا کامديش را به حزب اسالمی سپردند

امريکايی ھا درين ولسوالی انجام داد    بر پوستۀ گذشته در ھفتۀبعد از حملۀ بسيار شديدی که نيروھای حزب اسالمی

 از زمين و ھوا قريه کامديش را به شدت ین ھشت سرباز امريکايی به قتل رسيدند و بعد نيروھای امريکايآو در

می بر  نفر از نيروھای طالب و حزب اسال٧٠٠ند، بيش از پنجاه نفر به قتل رسيدند و بعد حدود دمورد حمله قرار دا

 قرار دھند که امريکايی ھا تصميم به حملهاين ولسوالی تجمع کرده و تصميم داشتند که نيروھای امريکايی را مورد 

 اعالن کردند که نيرو ھای امريکايی بعد ازين نيرو ھای خود را در محل ھای ًخروج ازين ولسوالی گرفتند و ظاھرا

کامديش در نورستان شرقی . ند تا اين فرار خود را توجيه نمايندپرنفوس تجمع خواھند داد و به اين صورت خواست

يکی از مناطق مھم در نورستان است که در زمان جنگ مقابل روس ھا بيشتر زير کنترول حزب اسالمی قرار 

داشت و اکنون ھم نيروھای حزب اسالمی نسبت به نيروھای طالبان درين ولسوالی بيشتر بوده و بعد ازين ممکن 

ه ولسوالی برگمتال که در انتھای اين دره قرار دارد، بتواند خود را حفظ کند و طالبان به زودی اين ولسوالی نيست ک

ولسوالی کامديش از طريق شاخه ھای ھندوکش به دير، سوات و چترال وصل ميباشد و . را ھم تسخير خواھند کرد

  در نتيجه ونمايد تر را درين ولسوالی متمرکز حال با خروج امريکايی ھا حزب اسالمی قادر است که نيروھای بيش

ب اسالمی ھای حز رفت و آمد درين مسير ميان طالبان پاکستانی و افغان و نيرو، ساختهخود  پايگاه دايمی آنرا 

  .بسيار آسان خواھد شد

وزی بزرگ ناگفته نبايد گذاشت که اين عقب نشينی افضاح آميز ھر چند از طرف نيروھای مقابل به مثابه يک پير

  :معرفی گرديد، مگر دونکته را نبايد از ديده فروگذاشت

نخست آنکه غرب و در رأس آن امريکا خواسته باشد بدين وسيله باز ھم به اعتبار مزدوران قبلی خويش افزوده و 

ران در زمامداوحشت وانقياد بيشتر مالت مخفيی باشند که اداره مستعمراتی از آن خبر نداشته ، باعث  ادر صدد مع

  .کابل گردد

احتمال دوم ، با نمايش فرار آنھا را در به تمرکز تشجيع نموده به منطقه بکشاند ، تا در يک جنگ  وحشتناک 

 .ا وارد نموده بتوانندوجنايتکارانه بيشترين تلفات را بر آنھ


