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  در افغانستان چه می گذرد؟
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  :عمليات انتحاری

عث کشته شدن سه تن  واليت پکتيکا باان شھر شرن مرکز يک عمليات انتحاری در چوک شھيددسمبر ١١در صبح 

در ميان کشته شدگان يک پوليس و در ميان زخمی ھا دو پوليس نيز حضور .  تن ديگر گرديد ١١و زخمی شدن 

 پرتاب يک بم دستی در ميان يک عروسی در دسمبراين عمليات انتحاری درحالی رخ داد که شام روز دھم . داشت

ت ننگرھار باعث قتل يک نفر و زخمی شدن ھفت تن ديگر شد که در ميان قريۀ صاحبان ولسوالی سرخرود والي

د، چون طالبان جاھل مخالف موسيقی در عروسی ھا ميباشند، امکان زياد نزخمی شده ھا بيشتراطفال به نظر ميرس

  . ميرود که طالبان اين بم دستی را پرتاب کرده باشند

 

  :ی ايده استعفا ميدھد کا 

مان ملل متحد در کابل که رئيس دفتر يوناما ميباشد، ميگويد که از کارش کنار زکای آيده نمايندۀ خاص سرمنشی سا

با اينکه دوسال کار کای ايده به پايان ميرسد، اما او ھرگز خواھان کنار رفتن از کارش نبوده، اما بعد . خواھد رفت

 يکصد ھزار نفر باال برد و ازيد گرفت و تعداد نيرو ھايش را  ھزار نيروی جد٣٠از آنکه امريکا تصميم به ارسال 

دۀ خاص اوباما درامور افغانستان و ن ھزار نفر ديگر گرفت، ريچارد ھالبروک نماي٧ناتو ھم تصميم به ارسال 

ز ااين دفتر يکی . پاکستان با وضعيت جديد اشغال، گفت که بايد عوض کای ايده فرد قوی به اين وظيفه گماشته شود

کای ايده با اين صحبت ھالبروک . ابزار مھم پياده شدن سياست ھای استعماری امريکا و غرب در افغانستان ميباشد

  . گفت که ديگر به کارش ادامه نمی دھدًترسيده و فورا

  


