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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۴۶(  

  
  
 

  :امريکايی ھا دستگير نميکنند، ميکشند

جا شدند، به ه يی در لوگر و وردک اين دو واليت بسيار متشنج جا ب امريکا اشغالگرنکه سه ھزار قوایآبعد از 

ت خود شان و ان وقت بسياری از مامورينی که در واليآفوريت در نقاط مختلف آنھا پايگاه ھای بسياری گرفتند، در

ان شبانه به خانه طالب. يا کابل کار ميکردند، يا از وظيفه دست کشيدند و يا خانواده ھای شانرا به کابل انتقال دادند

ھای مامورين دولتی ھجوم برده يا با خود ميبردند، يا ميکشتند و يا باج ستانی ميکردند و به اين صورت وضعيت 

بعد از آمدن امريکايی ھا به لوگر پوسته ھای آنھا در تمام . زندگی برای بسياری از مامورين بسيار خراب شد

د از ارزيابی کلی و پيدا کردن و استخدام وسيع افراد استخباراتی به کمک ولسوالی ھای اين واليت پراکنده شدند و بع

 اعظمی از طالبان محلی را نشانی کرده و يکباره دست به عمليات وسيعی زدند که درين ی، محل زندگی برخخاد

افراد نشانی شده  نظر پياده ميشدند و بعد بدون مکثبه قريه ھا و خانه ھای مورد   شبانه با ھليکوپترًعمليات عموما

  مردم عادی نيزگروپھای طالب در لوگربه عالوۀ اين عمليات در چند روز چنان شديد شد که . را به قتل ميرساندند

 طالبان غير محل ھم توان رويارويی با نيرو ھای امريکايی را نداشتند .مجبور شدند به کوه ھای دور دست پناه ببرند

لسوالی ھا فعال شدند و کنون رفت و آمد به لوگر بسيار عادی صورت ميگيرد و و لذا بار ديگر دفاتر دولتی در و

به اين سو در واليت ميدان وردک نيز قوای امريکايی شروع  اين کار را از چند روز. کسی از طالبان ھراسی ندارد

ليکوپتر ھای ھمی رسد  نفری افغانھا را نيز با خود دارند و به مجرديکه تاريکی فرا ۵٠٠کرده و يک گروپ 

 به ھمان خانه يورش نی شده خود را ميرسانند و بی مکثمده و به محل ھای از قبل نشاآامريکايی به پرواز در 

 اکتوبر يک طياره امريکايی با گروپی از ١٨به روز . به قتل ميرسانندبه طالب را بی رحمانه  افراد مظنونبرده، 

در منطقۀ تنگی قرار داشت، فرود آمد وبعد از محاصره نمودن اين ن به خانه ای که بر فراز يک قله آکماندوھای 

وردک نيروھای و حال در ميدان . طالب را کشتند و بعد دوباره به قرار گاه خود برگشتندفرد مظنون به خانه شش 

  زير فشار بسيار سنگينی از سوی اين نيروی امريکايی قرار دارند و حتی سه نفر طالب در يک گروپ گشتطالب
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  آنکه بعد از ًاز جاييکه طالبان نيز يک نيروی به شدت فاشيستی و جاھل ھستند و مخصوصا. و گذار کرده نميتوانند

 نسبت به ؛ شنيدند،که طالبان را نيروھای خارجی به کندز و بغالن و در مجموع به شمال ميبرندرا اين تبليغ مردم 

ری مردم با طالبان بسيار سقوط کرده است و مردم به اين باور  و دو رويی شان بد گمان شده، درجۀ ھمکاآنھارابطۀ 

رسيده اند که طالبان با تمام مخالفت ھای ظاھری شان با اشغالگران خود چوبدست آنان بوده و درين مورد نزد 

طالب را در وردک و لوگر مظنون به به اين خاطر وقتی امريکايی ھا اين ھمه . بسياری از مردم شکی نمانده است

قبال سران گروپ ھای  طالبان به اين باور بودند که در . به قتل ميرسانند از سوی مردم اعتراضی شنيده نميشود

ميان مردم عوام و يا ماموران دولتی امريکايی ھا جاسوس دارند و جا ھای شانرا به امريکايی ھا نشان ميدھند، اما 

دارند که به اين آسانی جای و محل بود و باش شبانه ای حال فکر ميکنند که امريکايی ھا در ميان خود شان نفر 

  .شانرا پيدا و اقدام به کشتن شان ميکنند

 

  :امريکايی ھا تلفات سنگينی دادند

 اکتوبر يک ھليکوپتر امريکايی در منطقۀ کوھستانی واليت بادغيس سقوط کرد که از اثر آن ده ٢۶به تاريخ 

ھمچنان .  افغان نيز زخم برداشتند١۴در جريان اين سقوط .  زخمی شدندنديگر آ  نفر١٢ امريکايی کشته و اشغالگر

 امريکايی به قتل ۴ اکتوبر دو طيارۀ ھليکوپتر امريکايی در جنوب کشور با ھم تکر کرده که در نتيجه ٢۶به تاريخ 

 یھاروزکی از ي اين درين روز امريکايی ھا تلفات سنگينی را متحمل شده و.  تن ديگر زخم برداشتند٢رسيدند و 

طالبان ادعا کرده اند که طيارۀ ھليکوپتر در بادغيس را آنھا .  اشغالگر در افغانستان بودی برای نيروھاپرتلفات

  . فنی اعالن کرده اندص علت اين سقوط را نقسقوط داده اند، اما خود امريکايی ھا

  

  : تظاھرات در کابل

يکی ازين تظاھرات را اخوانی ھا به راه انداخته بودند و . افتاد  اکتوبر دو تظاھرات در کابل به راه ٢۵به تاريخ 

ن ميگفتند که چون امريکايی ھا در وردک قرآن را سوزانده اند بايد از افغانستان خارج شوند و به اين خاطر در آدر

 ت اين تظاھراتمولوی حبيب هللا حسام که قبال جمعيتی و بعد طالب بوده اس. نزديکی پارلمان با پوليس درگير شدند

 رھبری ميکرد و درچوک ده بری زنجير پوليس را شکسته به سوی ،ن اخوانی ھا شرکت داشتندآ که بيشتر دررا

 اکتوبر متعلمين و محصلين خواستند تا در تخنيک ٢٧بعد به روز . پارلمان دويدند ودر آنجا اين درگيری رخ داد

آنھا رسيد و ھمه را در درون تخنيک ثانوی به محاصره ثانوی دست به تظاھرات بزنند که پوليس به سر وقت 

درھمين صبح افراد تخنيکم نيز تصميم به چنين . نان امکان برگذاری چنين تظاھراتی را پيدا نکردندآکشيدند و 

نھا را دو باره به داخل تخنيکم محصور آتظاھراتی داشتند که پوليس به سر وقت آنھا نيز رسيد و با ضرب و شتم 

 تن از مردم عوام با چوب و سنگ در منطقۀ چھل ستون دست به تظاھرات زدند و بعد از ۶٠٠، اما حدود ساختند

شکستن ديوار پوليس به سوی گذرگاه در حرکت شدند که در پل گذر گاه مورد حملۀ غند ضربه قرار گرفتند و بعداز 

بعضی به اين باور اند که اين تظاھرات . ظاھر کنندگان ھمه متفرق شدندلت و کوب مفصل و دستگيری عده ای از ت

در دو روز به وسيلۀ طرفداران داکتر عبدهللا برای برھم زدن انتخابات پوشالی در دور دوم به راه افتاده و شايد 

 که از طرفداران رکت اکتوبر تظاھراتی در شھر کابل به وسيلۀ جبھه مشا٢۶ھمچنان به تاريخ . بازھم ادامه پيدا کنند

ين تظاھرات را رھبری ا. ب ھلمند اعتراض شده بودآ به راه افتاد که بر استفادۀ ايران از رژيم کرزی می باشد، 
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به عھده داشت و حدود يکھزار نفر دران شرکت داشتند که حدود دو در ولسی جرگه استعماری  ی وکيلنجيب هللا کابل

  .رانی و شعار دادن پرداختند و بعد به تظاھرات شان پايان دادندساعت در دروازۀ سفارت ايران به سخن

  

  :تلفات طالبان 

بر يک مقر طالبان در ولسوالی صبری واليت پکتيا حمله کردند که در اشغالگر  اکتوبر نيروھای ٢۶روز يکشنبه 

امپراتوری ه نيروھای در يک حملۀ ديگر حينيک.  تن از افرادطالب کشته و دو تن ديگر زنده دستگير شدند۵نتيجه 

 در شرق کشور عبور ميکردند مورد حملۀ نيروھای طالب قرار گرفتند که در حملۀ متقابل اين ه ای از منطقجھانی

 ظفر بر مقر طالبان در ٢٠٧ اکتوبر نيروھای قل اردوی ٢۵ھمچنان روز .  نيروی حمله آور پنج تن  تلفات دادند

طالب درين حملۀ ٣٠له کردند که در نتيجه م واليت نيمروز است حمحل کوتلک که مربوط به ولسوالی خاشرود

ھمچنان نيروھای اين قل اردو به روز . شش طالب در ميدان جنگ باقی ماندغافلگيرانه کشته و زخمی شدند که جسد 

ان  تن طالب  مربوط به قومند٨ اکتوبر بر دره بوم ولسوالی مقر واليت بادغيس عمليات کردند که درين حمله ٢۴

غوث الدين که يکی از سرگروپ ھای مال قدوس ميباشد و اين مال در درۀ بوم بيش از سيصد نفر مسلح دارد ، کشته 

شده و مال غوث الدين که به مال سياه معروف ميباشد از منطقه متواری شده تا حال معلوم نيست که به کجا رفته 

  .است

  

  :انفجار بر گل اقا شيرزی

باد به خاطر شرکت آ واليت ننگرھار در شھر جالل  پوشالیوبر حينيکه گل آقا شيرزی والی اکت٢٧به روز دوشنبه  

 که امنيتی ھای ددر کنفرانس رياست مخابرات روانۀ آنجا بود يک تن انتحاری خود را ميخواست به او نزديک بساز

 ميشود در جريان گفتهمايد که شيرزی متوجه او شدند و او را ھدف قرار دادند، اما او توانست که خود را منفجر ن

طور رسمی اعالن نشده ه از سوی مراجع پوشالی بخبر تا ھنوز اين دوتن از باديگاردان گل آقا کشته شده اند، اما 

 درين ميان انتحاری دوم که ميخواست گل آقا را ھدف قرار دھد با حملۀ پوليس بر او وی را دستگير کردند که .است

. اين دومين بار است که گل آقا را طالبان ھدف قرار ميدھند، اما موفق نميشوند. قرار دارداکنون در اختيار پوليس 

نگرھار ميباشد و اولين امريکايی قرار دارد ، از چند سال به اينسو والی ناشغالگران  با نزديکیگل آقا که در رابطۀ 

 به او وعده داد که در صورتی در انتخابات وباما به افغانستان آمد به ديدن شيرزی به جالل آباد رفت وباری که ا

  . امريکا پيروز شود به او کمک خواھد کرد

  

  :انتخابات دور دوم

 و فرستادۀ مخصوص آنان، جان کری رئيس کميسيون روابط خارجی سنای امريکا، انتخابات به فرمايش امريکا

جا به  ھزار عسکر شان را در افغانستان جا٢٧زير عنوان آن امريکا به بسيار آسانی پوشالی و نمايشی دور اول که 

 و با اين رويارويی مزدوران شان گيرند کرزی و عبدهللا در رقابت ھم قرار دوم را باطل و قرار شد در دور کردند،

 با پذيرش اين دور انتخابات از سوی وزير خارجۀ امريکا و جان ًحامد کرزی ظاھرا. تنور انتخابات را گرم بسازند

اما داکتر عبداهللا که ميداند بازندۀ اصلی اين انتخابات است، . طف قرار گرفت و او را وطنپرست خواندکری مورد ل

طی يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که بايد عزيز لودين رييس کميسيون برگذاری انتخابات ،از کار برکنار و 

خابات وظايف شان به ت ختم انتا) وق وردکفار(و وزير معارف) اسدهللا خالد(، سرحدات) حنيف اتمر(وزرای داخله
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و ) صديق چکری(، وزير حج و اوقاف) کريم خرم(تعليق در آورده شود و ھمچنان کار وزير اطالعات و فرھنگ

. زير نظارت گرفته شود و گفت روز نھم عقرب نظر نھايی خود را اعالن خواھد کرد) عمر زاخيلوال( وزير ماليه 

در خانه اش در کارته پروان برگزار شده بود، حامد )  اکتوبر٢٧(به تاريخ چھارم عقرباما بعد ازين کنفرانس که 

کرزی به تندی واکنش نشان داد و گفت که اين نه نفر ھيچ کار غير قانونی انجام نداده لذا چنين پيشنھادی از سوی 

ر عبدهللا کمپاين کرده و گفت که وی در ضمن والی ھای را متھم ساخت که به نفع داکت. داکتر عبدهللا را نمی پذيرد

. چون خودش آنان را مقرر کرده ، برکنار شان نميکند که اشارۀ مستقيم به عطا والی بلخ و بھلول والی پنجشير بود

اينکه اگر عبدهللا شرکت در انتخابات را نپذيرد چه کاری صورت خواھد گرفت، بسياری به اين باورند که باداران 

 ھمچنان که گوش کرزی را گرفته در کنفرانس مطبوعاتی به خاطر ست به کار خواھند شد وامريکايی بار ديگر د

  .پذيرش دور دوم آورد، عبدهللا را نيز خواھند آورد

  

  :کابل در ميان گلوله ھای جمھوری اسالمی و امارت اسالمی

سالمی به خاموشی ھولناکی  اکتوبر کابل يکبار ديگر در ميان گلوله ھای جمھوری اسالمی و امارت ا٢٨به تاريخ 

در اين روز در منطقه شيرپور کابل سه نفر انتحاری وارد مھمانخانه يوناما شده که يکی خود را منفجر و دو . نشست

ھمچنان چھا راکت بر شھر کابل فرود آمد که يکی آن بر ھوتل سرينا و دومی آن بر . تای ديگر آن دستگير شدند

اين وضعيت کابل را در آغاز . ورد دو راکت ديگر تا ھنوز چيزی گفته نشده استليسه استقالل اصابت کرد و در م

  .بامدادش به شھر ارواح تبديل کرد و ھر کسی به کنجی می خزيد تا شکار اسالم سياسی نشود

ا ھ آن.شھريان کابل با خشم ابراز ميدارند که باالخره اسالم کی را قبول کنند، امارت اسالمی يا جمھوری اسالمی را

  . به شکلی نفرت شان را از اسالم سياسی ابراز داشته و فقط رفاه و بھروزی می خواھند

      

 


