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 اولین تلفات در یک مظاهره

 

 مظاهره نمودند، طالبان 2021خانم ها در مقابل سفارت پاکستان در کابل به تاریخ هفتم سپتامبر 

 گان را پراگنده نمایند دکنن با فیر های هوایی خواستند مظاهره

 

طالبان روز سه شنبه هفتم سپتامبر وزرای اساسی و عمده خود را به رهبری محمد حسن آخند که  

 . ند ، معرفی نمود می باشد  بنیانگذار تحریک طالبان مال محمد عمریکی از نزدیکان مؤسس و  

 این در حالیست که مظاهرات بر علیه این رژیم، برای اولین بار یک شکل تراژیدی را اختیار کرد. 
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در هنگام برگزاری مظاهرات بر ضد طالبان در هرات در اثر    ، یک داکتر در محل  قرار اظهارات 

 فر زخمی شدند. فیر طالبان دو نفر کشته و هشت ن 

داده شده    می باشد که از کشته شده ها و زخمی ها در تظاهرات علیه رژیم نو   ۀ این اولین احصائی

 است.

اخیر در اکثر شهر های بزرگ افغانستان تظاهرات جریان دارد. "این تظاهرات    یدر این روز ها 

و قوانین اعالم نشده    ند نکرده ادوایر دولتی هنوز به کار شان آغاز    زمانیکه غیر قانونی می باشد، تا  

بیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان هشدار داد و از رسانه ها خواست که "این اعتراضات را  ذ است"  

 تحت پوشش قرار ندهند". 

  ی مجاهد، اعالن شد. اسالمیست ها با هم متعهد شدند که یک دولت دولتی که در سه شنبه شب توسط  

ها نیز در آن شامل باشند. در بین وزرای اعالن شده نام زن موجود    را تشکیل بدهند که دیگر گروپ 

 نمی باشد. 

عبدالغنی برادر بنیانگذار تحریک، نفر نمره دوم رژیم، مال یعقوب پسر مال محمد عمر وزیر دفاع،  

سراج الدین حقانی رهبر شبکۀ به عین نام و به صورت تاریخی نزدیک به القاعده وزیر داخله. "این  

سپتامبر نام های   مبعد از یازده  که  بودند،ای بسیار مهم قبل از یازده سپتامبر در بین طالبان چهره ه

 مشاهده می شود".  شان در لست تحریم های ملل متحد 

Bill Roggio  ،مدیر مئسولLong War Journal     که یک وبسایت امریکایی مربوط به جنگ

 : نوشته است علیه تروریست ها می باشد، در تویتر خود چنین 

تخریب مجسمه    میالدی   2001که در سال    است صدراعظم شان که محمد حسن آخند نام دارد کسی  

 که قدامت تاریخی شان به قرن ششم می رسد، تصویب نموده بود.  را  های مشهور بودا های بامیان

توضیح داد: "کابینه شان مکمل نیست، و کوشش خواهیم کرد  خبری  هللا مجاهد در یک کنفرانس  یح  ذب

؟"، بدون این که  چه مدت " نمیدانم  که    عالوه نمود   ی که از تمام مردم کشور در کابینه شامل باشد" و 

 از خانم ها نام ببرد. 

نادر است   رهبر طالبان هبت هللا آخند زاده بدهد، در یک مصاحبۀ همگانی و  مصاحبه    که بسیار 

 ت را در کشور مراعات کنند". یععامه، دولت نو را دعوت نمود تا "شر

" در کشور  دولت با تمام قوت می کوشد که "صلح، رفاه، سعادت و یک انکشاف پایدار و دراز مدت 

 قر سازد. تمس

 و از هموطنان خود خواست که کشور را ترک نکنند.  هوی عالوه نمود 
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 هیچ کس مشکل ندارد."  با ن " رژیم طالبا

در حالیکه یکصدو بیست هزار افغان در این هفته های اخیر از ترس طالبان به دیگر ممالک پناه  

 بردند. 

گنده نمودن مظاهره کنندگان که  امعرفی نمودن وزرا بعد از فیر های هوایی روز سه شنبه برای پر

زیرا در آن جا یک    گرفت،صورت    ند،کوبی پنجشیر توسط طالبان را افشاء نمای رمی خواستند س

 حرکت مقاومت بر علیه طالبان به وجود آمده بود. 

  می خواستند که از  حدود صد مظاهره کننده در مقابل سفارت پاکستان جمع شده بودند و از پاکستان

طریق طالبان که به اسالم آباد بسیار نزدیکی دارند، دست بردارند. "ما یک دولتی را    داخلۀ شان از م

 توسط پاکستان حمایت می شود نمی خواهیم" و همچنان "پاکستان از افغانستان ُگم شو". که 

ای مداخله را در امور    هبیح هللا مجاهد اظهار نمود که "ما به هیچ کشور اجازذ به تعقیب این مظاهره  

 افغانستان نمی دهیم". 

کابل    درهمین آخر هفته  این در حالیست که فایز حمید شف نظامی سرویس استخباراتی پاکستان در 

 لین طالبان مذاکره داشت. سؤ بود و به گمان اغلب با م

انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، چهارده خبرنگار افغان و خارجی برای یک مدت  گزارش  قرار  

 . بسیار کوتاه در هنگام مظاهرات دستگیر شدند، و به زودی دوباره آزاد شدند 

را زن ها تشکیل می داد، ترس از این دارند که طالبان آن ها را  مظاهره کنندگان که اکثریت آن ها  

 حذف نمایند. 2001ـ  1996از حیات اجتماعی مانند رژیم سابقه شان بین سال ای  

"زن های افغان می خواهند که مملکت شان آزاد و آباد باشد، یکی از مظاهره کنندگان، سارا فهیم  

کابل قرار دارد و با والیت پنجشیر همسایه می باشد و قبالً  ی که در شمال شرق تکاپیسا، والی  باشندۀ 

  خسته تحت کنترول اردوی فرانسه قرار داشت، به آژانس خبری فرانس پرس گفت "ما افغان ها  

   .  شدیم" 

 


