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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۴٧(  

  
  :حمله بر مھمانخانۀ يوناما

 )کثيفترين مرجع استعماری در کشور ما (ر مھمانخۀ يوناما اکتوبر سه تن از حمله کنندگان انتحاری ب٢٧به تاريخ 

 تن مھمان خارجی اين مھمانخانه را با دوتن از محافظان آن به قتل  ۵نجريان آرد هدر شھرنو کابل حمله کرد

بعد ھر سه .  تن ديگر نيز درين مھمانخانه زخمی شدند١٠رساندند و يک نفر غير نظامی نيز کشته شد، درين ميان 

 نھادی وليت اين حمله را به دوش گرفتند و اعالن کردند که ھرؤطالبان مس. ان نيز به قتل رسيدندز حمله کنندگتن ا

 ھای اين رن روز به بعد اکثر دفتآبه اين خاطر از.  برای انتخابات کار کند مورد چنين حمله ای قرار ميگيردکه

بان کی مون به . از ماموران آن به دوبی انتقال يافته اند برخیسازمان در کابل يا بسته و يا نيمه فعال ميباشند و 

مين يک پوشش امنيتی أتعقيب اين حمله اعالن کرد که از کشور ھای عضو اين سازمان خواھند خواست که برای ت

  ديدهھااينکه اين کشور ھا چنين کمکی خواھند کرد بعد.  کمک نمايندبرای مامورانش در سرتاسر افغانستان پول

در کار مشترک و نزديکی ) يوناما( امريکايی در افغانستان با نمايندگی سازمان ملل اشغالگراناما چون.  شدخواھد

. قرار دارند، لذا اين کشور به اين پروژه کمک خواھد کرد و اروپايی ھا ھم از کمک به آن دريغ نخواھند ورزيد

ای نامعلومی پرتاب شد که يکی آن در صحن  اکتوبر سه راکت بر شھر کابل از ج٢٧درھمين حال در نيمه روز 

 کجا اصابت کرد، اما بعضی ھا به اين باورند که ر سرينا اصابت کرد و دو راکت ديگر معلوم نشد که د-ھوتل کابل

  .سته ، اما به کسی آسيبی نرسانده ايکی ازين راکت ھا در ارگ اصابت کرد

  

  : کشتار امريکايی ھا

يک قطار امريکايی از مسيری در جنوب افغانستان ميگذشت با مين کنترول شده از  اکتوبر حينيکه  ٢٨به تاريخ  

ن جان دادند و در ھمين روز يک امريکايی ديگر با آن ھفت تن امريکايی درآراه دور اصابت کرد که در اثر 

امريکايی  ١۴کشته شدن ھشت امريکايی در يکروز و کشته شدن .  داددستاصابت مين ديگری نيز جان خود را از 

امريکايی را بسيار خراب ساخت و به اين صورت تعداد کشته شده ھای اشغالگران ن ، وضعيت آيکروز پيشتر از
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 ۵١ کشته شده ھای امريکايی تعدادکه در ماه قبل ست اين در حالي.  نفر رسيد۵۵امريکايی درين ماه در افغانستان به 

يکی ازين امريکايی . انستان برای مردم آن کشور فاجعه بار است امريکايی در دوماه در افغ١٠۶تلف شدن . نفر بود

.  ھا فقط دو روز بود که به افغانستان آمده بود و بعد از دو روز مرده اش را برای خانواده اش به امريکا انتقال دادند

 نفر ۴۵٠٠ لوا درين حال اعالن شد که امريکا به زودی چھار لوای مسلح را به افغانستان ارسال ميکند که در ھر

واليات کنر، کندز، کابل و ھرات جا بجا خواھند شد و اين برای افغانھا  سرباز و افسر حضور خواھند داشت و در

  .چيزی جز استحکام ستون ھای استعماری در کشورشان به شمار نمی رود

  

  :طالبان تجريد ميشوند

اما چون اين نيرو . م اشغال کشور ما قرار دارند تحليل در خدمت تحکيآخرينطالبان يک نيروی به شدت سياه و در 

ردم بعد از استقرار آنھا در ھر منطقه با استبداد و مشکالت ، قرون وسطايی و بی فرھنگ است، مبه شدت جاھل 

جا شده بودند و از مدتی به اين سو راه فراه ه ن جا بآيکی از محل ھای که اين نيروھا در. بسياری رو به رو ميگردد

ن آرود را مسدود ميکردند  و از مردم باج ميگرفتند، قريۀ بسيار بزرگ شيوان در فراه و چند قريۀ ھمجوار  فراھ–

درين قريه که چند بار درگيری با امريکايی ھا صورت گرفت، طالبان شکست نا پذير فکر ميشدند و کسی .  بود

قومندان اين جبھه يکی از جنايتکاران مشھوری که سالھا به . ت نداشت که ازين مسير به قندھار يا ھرات برودأجر

پوشالی در سه ھفته قبل نيروھای امريکايی و نيرو ھای اردوی . دزدی و باجگيری شھرت داشت شين شير بود

 به قتل رسيدند که شين شير و يک ًان تماما طالب،افغانستان به اين قريه ھجوم برده و در مدت يکشب و يکروز جنگ

درين ميان مال سلطان که يکی از قومندانان مشھور طالبان درين . پسر جنايتکارش  نيز درميان کشته شدگان بود

 نفری در آغاز درگيری از ١۵و دوباره رھا شد، توانست با يک گروپ شده بود  به گوانتانامو برده ًقريه بود و قبال

ن درکی نيست و به اين خاطر طالبان اکنون بر او شک دارند که شايد او اين جاسوسی آند که تا حال ازقريه فرار ک

 زندانی که ١۵از تر ت، اما بيشسبا اينکه تعداد دقيق تلفات اين جنگ روشن ني. را به نيروھای امريکايی کرده باشد

 ا دوتن از اختطاف شده ھا که زوالنه به پا ھای شانمدت ھا نزد اين جنايتکاران بود ھم درين حمله رھايی يافتند، ام

اکنون اين منطقه از وجود طالبان . و مرده بودند، نيز در اين جا بود که بعد به وارثان شان تحويل داده شدبسته 

باد، ديوار سرخ و چند قريه آو درين حال دھات غورچی، ننگ   از جاده عبور و مرور ميکنند تصفيه شده و مردم 

 فيصله نموده اند که بعد ازين برای طالبان اجازه ای ورود به قريه شانرا نخواھند داد و اين برای طالبان گران ديگر

  خود مردم شيوان نيز که تا حال بيشترين تلفات را در فراه داشته اند به طالبان اخطار کردهًعالوتا. تمام شده ميتواند

دولت تصميم . آنروز تا حال طالبان موفق به رفتن درين قريه نشده انداند که ديگر به قريه شان قدم نگذارند و از 

دارد تا به زودی اين قريه را به ولسوالی تبديل کند که به اين صورت درين منطقه دو ولسوالی فراھرود و شيوان 

  .ند اساختهجا ه ھمين حاال دولت و امريکايی ھا دو نيروی قوی را درين قريه جا ب. وجود خواھد داشت

  

  :درگيری در شمال

 تالش دارند تا عمليات طالبان را در شمال دست نشانده ميباشد و نيروھای دولت عادی شمال افغانستان ھمچنان غير 

 در درزآب واليت پوشالیفعاليت قوای اردوی . را سرکوب کنند نانآ ،جا شدن طالبانه خنثی کنند و قبل از جا ب

به وسيلۀ  دولت دست نشاندهدرين عمليات که نيرو ھای اردوی . گرديد نفر طالب ١٣جوزجان باعث کشته شدن 

 حمايت ميشد در سه حمله جداگانه بر محل طالبان درين منطقه قادر به تصفيه کامل آنھا   ناتو اشغالگرنيروھای
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گر درگيری با نيروھای طالبان در واليت بغالن سه طالب به قتل رسيد و چند نفر ديضمن  حال عيندر.  شدند

گفته ميشود بعد از عمليات اردو و پوليس در بغالن و کندز تا حدی فشار طالبان از شاھراه ھا ی اين .  زخمی شدند

  .منطقه کاسته شده است و حال مردم بی مشکلی از علی آباد و انگور باغ کندز ميگذرند

 دستگير پوشالیرو ھای اردوی  از فراه خبر ميرسد که سه طالب مسلح حين پنھان کردن مين به وسيلۀ نيھمزمان

  .شدند

  

  :دور دوم انتخابات 

وقتی دور اول انتخابات مسخرۀ رياست جمھوری توسط باداران امريکايی به دور دوم کشانده شده بود رای کرزی 

 عقرب برگزار ١۶ انتخابات بار دوم در گفت که کميسيون برگزاری  و ھزار رای اعالن کردند١۵ا کمبود را ب

عد که داکتر عبدهللا شرايط خود را برای شرکت در انتخابات اعالن کرد و از سوی کرزی رد شد، روز ميشود و ب

 اکتوبر نشستی ميان کرزی و داکتر عبدهللا صورت گرفت که خواھان تشکيل دولت ائتالفی بودند، اما ٣٠جمعه 

ه گلوی عبدهللا شورای نظاری را  روز اول نوامبر در حالی کبازھم کرزی خواھشات داکتر عبدهللا را رد کرد و

  در انتخاباتکميسيون برگزاری اعالن ميدارد که اگر داکتر عبدهللابغض گرفته بود انتخابات را تحريم کرد ولی 

ن وزير خارجه امپراتوری ونتيدر عين حال ھيلری کل. گزار خواھند کردبرشرکت بکند يا نکند آنھا اين انتخابات را 

  .ست که تحريم عبدهللا بر مشروعيت انتخابات افغانستان اثری نخواھد داشتاشغالگر اعالن کرده ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


