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   افغانستان - گزارشگران پورتال

٢۴.٠٢.١٠  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)۶٠(  
  

  

  : عمليات مارجه

ن آافغانستان به راه افتاده است، درپوشالی عمليات مارجه که با سرو صدای فراوان از سوی اشغالگران  و دولت 

.  تھيه شده استدولت پوشالی ھزار نفر شرکت دارند که گفته ميشود طرح و نقشۀ اين عمليات از سوی اردوی ١۵

. لبان صلح و مذاکره بکننداين عمليات به نحوی مخالفت امريکا با نظرات کرزی و انگليسھاست که ميخواھند با طا

اينکه تا حال در افغانستان تلفات بزرگی داده اند، اما برای ماندن درازمدت شان در افغانستان کار به ی ھا با ئامريکا

 زودی ی ششگانه در حال گسترش ميباشد و قرار است بهئ در ميدان ھای ھواشدت جريان دارد و پايگاه ھای آنھا

 با چھار ھزار نيرو در مارجه ی ھائش امريکاچند ماه پي. ی نيز وارد افغانستان شوندئسی ھزار نيروی ديگر امريکا

 اعالن شد که اين منطقه را تصفيه کرده اند، اعالن اين عمليات نشان ً ظاھرا وعمليات خنجر را به راه انداخته بودند 

  . سيمبوليک ميباشندًداد که چنين عمليات ھای اکثرا

م نخواھند جنگيد، اما تدارکات آنھا را مورد حمله قرار  گفته بودند که در برابر اين نيرو به صورت مستقيًطالبان قبال

ی ھا از تسخير ئامريکا. کاريکه اکنون جريان دارد. خواھند داد و برای شان در مسير راه ھا مين خواھند کاشت

مک کريستال . مارجه سرو صدای بلندی را به راه انداخته و ميخواھند بگويند که ما بايد طالبان را سرکوب کنيم 

مندان عمومی ناتو و امريکا در افغانستان گفته بود، تا زمانيکه طالبان ضعيف نشوند، ممکن نيست صلح پيشنھاد قو

شده از سوی دولت را بپذيرند، اما انگليس ھا که در ايجاد طالبان نقش مھم داشته اند، تالش دارند تا ھرچه زود تر 

  . به اتحاد با طالبان برسند

 ناد علی واليت ھلمند است که در جنوب اين ولسوالی موقعيت دارد و از نظر قاچاق و مارجه مربوط به ولسوالی

با اھميت است، نه به اندازه ای که حال درمورد آن تبليغ صورت  رفت و آمد طالبان به پاکستان و ايران بسيار

بار مواد مخدر را ميکنند،  آنانی که کار و ًدر مارجه ھميشه طالبان منطقه و طالبان مناطق ديگر مخصوصا. ميگيرد
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ی ھا ئامريکا. ند نيروی انگليسی ھم در مارجه مستقر بوده، ولی با طالبان ھيچ درگيری نداشته ا۴٠٠٠قرار داشته و 

بر سر مواد مخدر ھلمند با انگليس ھا رقابت پنھانی دارند، ھميشه کوشيده اند که يا در کنار انگليسھا قرار بگيرند و 

جا شوند و اين ه ی نيز در ھلمند جابئت ھفت ھزار نيروی تازه دم امريکاقرار اس.  ن آنان گردنديا در ھلمند جانشي

  . اميتاز را برادرانه ميان شان تقسيم نمايند

ی و ئی، دنمارکی، کانادائن نيرو ھای انگليسی، امريکاآو در عمليات مارجه که به نام عمليات مشترک ياد ميشود

 شرکت دارند، دارای چھار مرحلۀ تدارک، حمله، استحکام و باز سازی اداره مستعمراتی ی با افراد اردویئاستونيا

بوده، بعد از چھار روز درگيری اين نيرو ھا اعالن کردند که حال مرحله بازسازی شروع شده است و خال خال 

 تن غير نظامی ١٩لتی و  نفر طالب، چند تن معدود از نيرو ھای دو٣٠در جريان اين حمله . حملۀ طالبان وجود دارد

 خانه به ولسوالی خاشرود ۶٠٠حدود ھزار خانوار از مارجه فرار کرده و به لشکرگاه پناه برده و . به قتل رسيدند

ھمين اکنون در شھر .  خانوار در مجموع از نادعلی و مارجه به شھر زرنج نيمروز رفته اند۵٠٠رفته و حدود 

  .ی ھم باال رفته استئ و نرخ خانه ھای کراه راه افتادهزرنج بيرو بار بسياری ب

اينکه اين عمليات بر امنيت کل ھلمند چه تاثيری خواھد داشت مغاير آن چيزی است که در رسانه ھای ھمگانی، 

 کيلومتری يکديگر ٣٠٠زيرا از مارجه تا ولسوالی بغران ھلمند که در .  رسانه ھای غربی تبليغ ميگرددًمخصوصا

در حاليکه ھمين اکنون . درازی است که شايد يکی از اخبار ديگری ھم مدتھا خبر نشودو  راه دور قرار دارند

تا حال برای استحکام ولسوالی نادعلی که . ولسوالی بغران در دست طالبان قرار دارد و به ارزگان نزديک ميباشد

ليس ديگر ھم ارسال شود، ن است يکصد تن پوليس ارسال شده اند و قرار است به زودی دوصد پوآمارجه جزئی از

اما از جائيکه دولت افغانستان يک دولت وابسته، بی اراده و بی کيفيت است لذا بعيد به نظر ميرسد که اراکين چنين 

 دولتی در ھلمند بتوانند، نظر مردم را جذب و طالبان را تجريد نمايند، اين نيروھا بازھم مثل گذشته به زودی تجريد

از دو روز به اين سو طالبان بار ديگر از مخفيگاه ھای شان بر آمده . بان قرار خواھد گرفت و مورد حمالت طالشده

و با تک تير اندازی از راه دور نيروھای خارجی و دولت را مورد حمله قرار ميدھند و بار ديگر وضع خارجی ھا 

در جريان عمليات مارجه تا  .نندخراب شده برای پاسخ گفتن به حمالت شديد تر و گسترده تر در مارجه تدارک ميبي

 ١٩ طالب به قتل رسيده و ٣٠.  کشته شده انداداره مستعمراتی سرباز خارجی و يک نفر از افراد اردوی ١١حال 

  .نفر ملکی نيز کشته شده اند

  

  :دستگيری مالبرادر در کراچی

ور طالبان تا حال در کنار مال مال برادر که از پوپلزايی ھای قندھار و شوھر خواھر مال عمر است، از زمان ظھ

مالبرادر که نام اصلی او مال عبدالغفور است مدتھا در درۀ . عمر قرار دارد و از افراد معتمد درجه اول او ميباشد

، وی رئيس ن طريق کار و فعاليت تحريک طالبان را ھدايت و کنترول ميکردآجا بود و ازه آدم خيل پاکستان جا ب

اما با طرح مصالحه از سوی کرزی، مال برادر .  به کراچی  انتقال يافتًشورای مھم و مقتدر کويته ھم بود که بعدا

اين تمايل مال . به اين طرح موافق شد و با پاسپورت جعلی به دوبی رفت و با کای ايده و برادر کرزی ديدار داشت

 که از قوم را" نانی"ا از رھبری شورای کويته دور و به جايش مال برادر باعث شد تا مال عمر طی فرمانی او ر

 مقرر دارد و باالخره دولت پاکستان در واکنش به طرح کرزی اين مال را با ،ھوتک و از نزديکان مال عمر است

بکنند روشن ی ھا چه برخوردی با مال برادر ئاينکه امريکا. ی ھا تحويل دھندئه تن از ياران ديگر او به امريکادوازد

ند، لذا مال برادر را مدتھا نزد شان نگه خواھند داشت و راند ت کاملاست که چون با طرح انگليسی مصالحه موافق
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سرو صدای مال برادر و نقش او در معادالت سياسی . بعد چون مال متوکل و مال ضعيف وارد ميدان خواھند ساخت

 خواھد داشت، "طالبان ميانه"به اصطالح ری تاثيری بر ھرچند اين دستگي. کشور به زودی فروکش خواھد کرد

جدی نخواھد بود، چون بعد از برکناری مال آنھا چون شاخۀ پوپلزايی کمتر از طالبان حمايت ميکند، اما اين تاثير بر

 یئد که يکی از قومندانان مھم نورزابرادر از رھبری شورای کويته و تعيين شدن مال نانی به جای او، حافظ مجي

ی خود را ئی ھا که از نظر عشيره ئی ھا و اسحاقزائی ھا، عليزائاوانتخاب شده است و اين را نورزااست به جای 

با اين حال از پاکستان خبر ميرسد که . برادر ميدانند، به فال نيک گرفته، حمايت بيشتری از طالبان خواھند کرد

لحق ول زون شرق بود و متھم به قتل قومندان عبد اؤس امارت طالبان والی ننگرھار و ممولوی کبير که در زمان

مولوی کبير که با سقوط امارت طالبان تمايلی به ھمکاری با طالبان . ی ھا سپرده شدئميباشد ، دستگير و به امريکا

 مليون دالر ٣٩۴نداشت، اينک توسط پاکستانی ھا دستگير گرديد و چون در بدل تحويلی مال برادر پاکستانی ھا 

اين دستگيری ھا نشان .  چقدر پول خواھند گرفتکبيرند، معلوم نيست که از گوسفند الغر تری به نام مولوی گرفت

ميدھد که اين جريان وابسته و مزدور چطور در مشت آی اس ای قرار دارد و ھروقت آنھا بخواھند به گردن شان 

  .ی شان تحويل ميدھندئداران امريکاگردن بند زده و به با

  

  :ان به قتل رسيدحاجی زم

 فبروری در اثر يک انفجار ٢٢جھادی با پانزده تن از ھمراھانش به تاريخ  حاجی زمان يک تن از قومندانان مشھور

او که يکی از قومندانان مشھور جھادی در ننگرھار و مربوط به محاذ ملی پير سيداحمد گيالنی بود، . به قتل رسيد

باد در ميان راه با انتحار يک انتحاری به قتل آه ميشود، به سوی شھر جالل حين بازگشت از شھرکی که  چمتله ناميد

با حاجی زمان ، . شتاو که از ولسوالی خوگيانی بود مورد حمايت يک تعداد از افراد اين ولسوالی قرار دا. رسيد

بال مرگ حاجی ق. درين حمله پانزده تن نيز زخمی شدند. شمس که رئيس شھر سازی اين واليت بود نيز کشته شد

قدير که يکی از حريفان حاجی زمان بود ، به حاجی زمان نسبت داده ميشد، اما حال که حاجی زمان به قتل رسيد، 

 خاندان حاجی قدير به وقوع پيوسته است و شايد بر اين بدی تعداد ديگری هبسياری به اين باورند که اين کار به وسيل

  .ھم جان بدھند

  

  :انفجار در لشکرگاه

.  تن گرديد١٢ فبروری يک انفجار در شھر لشکرگاه مرکز واليت ھلمند باعث زخمی شدن  بيش از ٢٣ه تاريخ ب

 جاسازی کرده و با انفجار از راه دور در منطقۀ لاين انفجار که توسط طالبان صورت گرفت، بمی را بر يک بايسک

با اينکه مردم مارجه خيل خيل به .  قتل رساندند افراد بيگناه و غير نظامی را بهآنھمهمرکزی شھر منفجر کردند و 

لشکرگاه پناه ميبرند و در زير باران شديد چند روزه بی ھيچ پناه و پناه گاھی شب را به روز ميرسانند، خبر اين 

رجه درين حال از ما. انفجار ھا جز اينکه فاشيزم طالبانی را در چنين روز ھای به نمايش بگذارد چيز ديگری نيست

جا پنج چند باال رفته و در خود مارجه تا حال چند تن از گرسنگی جان باخته نآی درئش ميرسد که نرخ مواد غذاگزار

  . اند

  

  :کشتار غير نظاميان در ارزگان
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 سوار، توسط نظامین افراد غير آ فبروری که يک کاروان موتر ھا درين واليت در حرکت بودند و در٢٢به تاريخ 

 تن از ھموطنان ما که بيشتر آنان را زنان و کودکان ٢٣رد حمله قرار گرفتند که در نتيجه ی امريکا موئنيروی ھوا

ی به صفحۀ تلويزيون ھا آمده و ازين بابت معذرت ئ، بعد مک کريستال فرمانده امريکاتشکيل ميداد به قتل رسيدند

ی ھا ئچون امريکا.  به خود ميداننديگریی را توھين دئاين را مردم با خشم استقبال کرده و چنين معذرت ھا. خواست

  . می خواھندی زده و بعد معذرت ئھميشه دست به چنين کشتار ھا

 اھانت آميز تر از ھمه چيز در اين عذر خواھی پيشنھاد مقدار پوليست که قرار است امريکائی در بدل خون ھر 

 آورده است که فکر می کنند ھمه چيز را فرھنگ پول پرستانۀ امپرياليستی اشغالگران را چنان بار. انسان بپردازند

  .می توان خريد نمود حتا جان انسان را و از ھمين رو پيشنھاد نموده اند تا برای ھر خون يک مشت دالر بپردازند

  

 


