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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٠۴/٠٣/١١  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٣(  
  

  :انفجار در قندھار و کشتار ديگر

اين انفجار که در يک ميدان . واليت قندھار را تکان داد فبروری انفجار مھيبی ولسوالی ارغنداب ٢٧روز يکشنبه 

سگ جنگی که در فصل . سگ جنگی به وقوع پيوست، جان ھشت تن را گرفت و چند تن ديگر را زخمی ساخت

جنگساالر قسيم فھيم يکی . زمستان در نقاط مختلف کشور رواج دارد، در قندھار بيشتر مورد توجه قرار می گيرد

ً توسط .  پول ھای بسياری را بر سگ جنگی به مصرف می رسانداز افرادی است که سگ ھای جنگی فھيم عموما

طالبان در اين محل .  بند می کندراموترھای کروزين انتقال داده می شود و گاه برای اين انتقال جاده ھای عمومی 

مع شدند و اين ميله آغاز شد، جا کرده بودند و وقتی مردم جه سگ جنگی در ارغنداب از قبل مواد انفجاری را جا ب

و اين فاجعه دوسال قبل در  اين مواد انفجاری را از راه دور منفجر کردند که اين ھمه کشته و زخمی به بار آورد

پل قندھار نيز به وقوع پيوست که در آن فرد انتحاری در داخل ميلۀ مردم داخل شد و خود را انفجار داد  منطقۀ باغ

طالبان که يک جريان فاشيستی و ضد انسانی است، با .   از مردم عادی کشته و زخمی شدند نفر٢٠٠که در اثر آن 

در جريان اين عمليات حتی . ھر عملی که درذھن شان مخالف باشد، فقط جواب آن را با انفجار و انتحار می دھد

  .يک نفر پوليس ھم کشته نشد

.  به وقوع پيوست که تلفات آن دو کشته و دو زخمی بود حال در ھمين روز دو انفجار ديگر نيز در قندھارعيندر 

چون در اين روز ھا ھنوز طالبان نتوانسته اند، پايگاه ھای شان را به علت سردی دوباره اشغال کنند، تالش می 

ً با . نمايند تا موجوديت خود را در صحنۀ سياسی کشور اين طور به اثبات برسانند چيزيکه نيرو ھای اشغالگر قطعا

  . خوشحال اند و به اين صورت برای حضور شان بيشتر بستر سازی می شودآن

ھمچنان از واليت کاپيسا خبر می رسد که  شش  تن از شکاری ھای منطقه که جھت شکار با تفنگ ھای شکاری به 

 اند که ی ھا گفتهئامريکا. کايی ھر شش تن کشته شدندسمت کوه روان بودند، در اثر بمباران طياره ھای جنگی امري

در اين مورد تحقيق خواھند کرد، چيزيکه بعد از ھر کشتاری آن را عنوان می کنند، اما بعد کسی به دنبال آن نمی 

 کرده اند، فقط يکی از سخنگويان نيرو ی راجنايتبارتحقيق کنند و به اثبات برسد که چنين کار که در صورتی . گردد
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کاريکه صد ھا . ی گويد که ما اشتباه کرده ايم و معذرت می خواھندھای متجاوز به صفحۀ تلويزيون حاضر شده و م

  .بار طی دھسال گذشته انجام داده اند و اين بار نيز برای شان مشکل نيست

 در يکی از مسير ھای خروجی اين شھر قرار دارد، گزارش می کهدر اين حال از يکی از پوسته ھای امنيتی ھلمند 

. فراد القاعده را که به زبان ھای در ی و پشتو تکلم کرده نمی توانستند، دستگير کردندرسد که اين پوسته سه تن از ا

اما نيرو ھای انگليسی به فوريت خود را رسانده و به اين نام که اين افراد از خودشان است، آن سه مرد را با خود 

 ھا با نيروی قوی آمده بودند که اگر ی نرسيد، چون انگليسئتالش ھای اين پوسته برای نگھداری ان ھا به جا. بردند

ً مورد حمله قرار می گرفت بعد که اين . ا به آنھا سپردند از ترس اين سه نفر رلذا. پوسته مقاومت می کرد، حتما

له با واليت و قومندانی امنيه اين واليت در ميان گذاشته شد، آنھا سکوت کردند که نشان می دھد انگليس ھا أمس

  .چيزيکه مردم ھلمند از سالھا به اين باورند. الب و القاعده جان جانی می باشندچگونه با افراد ط

  

 : رئيس ولسی جرگه شد طالبی- مسعودی –  دوستمی–يک جنگساالر گلبدينی

با اينکه ولسی جرگۀ پوشالی روز ھا تالش کرد تا رئيس خود را انتخاب کند، قادر نشد، باالخره با تحکم خارجی ھا، 

 و ھريک خود را نمايندۀ قوم پشتون، ھستنداين ولسی جرگه  ی و محقق که سه جنگساالر قدرتمند درسياف، قانون

، از کانديداتوری خود تير شدند و باالخره چيزی از الی جل خر برآمد که کسی گمان آن را می داندتاجک و ھزاره 

  . بوديس اين ولسی جرگهئب عبدالرووف ابراھيمی به عنوان رنمی کرد و آن انتخا

عبدالرووف ابراھيمی برادر عبداللطيف ابراھيمی يکی از خونريز ترين قومندانان حزب اسالمی گلبدين در ولسوالی 

قومندانی را داشته » افتخار«بوده و خود عبدالرووف ابراھيمی نيز اين ) زادگاه گلبدين(امام صاحب واليت کندز

ده نمی اند ھمه مردم کندز روشن می باشد و کسی آن را پوشناموسی ابراھيمی نز چور، چپاول، آدمکشی و بی. است

  . تواند

اين دو برادر جنايتکار که ازبک اند، بعد از آنکه دوستم اين مليشيای خونريز جنبش ننگين خود را ساخت، ابراھيمی 

 به سر می از حزب اسالمی بريد و به اين جنبش پيوست و حال اين افتخار را دارد که در عضويت اين جنبش بدنام

 و بعد به شورای نظار اسالمی جنايتکار مسعود پيوست و در وقت امارت خونريز اسالمی طالبان به آنھا يکجا برد

  .شد

ولسی جرگه که بر سر لحاف مال نصرالدين جور نمی آمدند، باالخره راضی شدند که به اين موجود » نمايندگان«

  . رياست برای اين فرد بسيار زيبنده می باشد شد که حقا اين یی بدھند و او رئيس پارلمانأر

 نفر عضو و ھوادار در ولسی جرگه دارند، دوستمی ھا، ھزاره ھا و ۴٠ که گلبدينبرای او اعضای حزب خونبار 

او که فرد کم سواديست، . ی دادند و به اين صورت او توانست اين رياست را ببردأ ری شورای نظاراخوانی ھا

برای سياف، قانونی و محقق فرد بسيار خوبی است و ھرکدام اينان می توانند او را چون باشۀ سر دست شان قرار 

ين آدم بی کام و بی زبانی کرزی نيز از مقرری او استقبال کرده است ، چون او ھم از چن. بدھند و از او استفاده کنند

او که جنگساالر زور آوری است، بار گذشته نيز عضو ولسی جرگه بود، اما در . خوب استفاده کرده می توانند

  . و به اين خاطر فرد ناشناخته ای د رمطبوعات بودشنيدنپنجسال کسی حتی حرفی از او 

  

  :آتش زير پای ربانی
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 شده است و از اين بابت پولھای کالنی از دولت می گيرد، اخيراً تالش ربانی که به عنوان رئيس جرگۀ صلح مقرر

ی داشته است و بار بار برادران طالب را به صلح و مصالحه دعوت نموده است، اما تا حال کسی از طالبان به ئھا

 ھا در ميان اين صدای او لبيک نگفته ومردم نيز می دانند که اين پروسه چيز مسخره ای است که اگر پای اين پول

حال قرار است ترکيه برای اين . ف بر دھان نمی آوردندکمال به اين پروسه نمی چسبيدند و نمی بود، اين ھمه 

طالبان  دفتر بدھد و ربانی به اين خاطر به ترکيه رفت و قرار است که به زودی عربستان سعودی ھم برود و به اين 

 ر است با چند طالب جاسوس انگليس دنگلستان رفته است و قراری بکند، اما اينک که کرزی به ائصورت کيف ھا

لندن ديدار داشته باشد، ربانی از اين بابت سخت ناراحت است که چرا او به عنوان رئيس اين کميسيون با اين 

برخی ھا به اين باور اند که دربرگشت ميان کرزی و ربانی بگو مگو ھای به وجود آيد اما . جاسوسان نمی بيند

 احتمالخی ديگر اين را می گويند که چون ھردو می دانند که برای کی کار می کنند و چقدر صالحيت دارند، پس بر

  .می باشدچنين جنجالی منتفی 

  

  :ايران به طالبان سالح و مھمات می دھد

، جنرال گريگوری سميت اعالن می کند که ايران برای طالبان از طريق مرز ھايش با افغانستان، سالح سبک

اين جنرال می گويد که ايران فکر می کند که نيرو ھای ناتو اين را نمی داند، . مرمی، راکت و مين تحويل می دھد

اينکه ايران به .  ور نگھدارددر حاليکه ما می دانيم که ايران تالش دارد تا درداخل افغانستان تنور جنگ را شعله

ايران نه تنھا به .  م افغانھا در غرب کشور به آن واقف اندن سالح تحويل می دھد از چيز ھای است که تماباطال

طالبان را تعليمات نظامی می دھد و بعد به » سپيد آبه«و » دورو«طالبان سالح می دھد که در مناطقی مثل 

چند ماه قبل چند انتحاری که حين ساختن بم و واسکت ھای انتحاری در شھر غرغری دستگير . افغانستان می فرستد

اين را ھمه می دانند و سال گذشته يک موتر پر از . ، اعتراف کردند که در زاھدان آموزش نظامی ديده اندشدند

اين محموله به سوی . ی از بين برده شدندئرز به وسيلۀ ھليکوپتر ھای امريکامھمات در منطقۀ جوين حين عبور از م

مليون يورو می گيرند، پيوسته اين ادعا ھا را يا کرزی و داوود زی که ھر ماه از ايران يک . ھلمند در حرکت بود

 دارد، سرجای خود باقی است، اما جالب است که در اين مداخالتیاينکه ايران چنين . رد کرده و يا سکوت نموده اند

 ھزار ١۵٠ميان جنراالن اشغالگر امريکا و ناتو از مداخالت ايران معترض ھستند، در حاليکه خود شان بيش از 

  . شش ھزار فقره سالح در افغانستان دارندنيرو با

  

  :بازھم قتل اطفال

 طی يک بمباران بسيار سنگين و گسترده در ولسوالی مانوگی واليت کنر ٢٠١١ی در اول مارچ ئنيرو ھای امريکا

 که نبی گل يک تن از ساکنان اين منطقه به رسانه ھا گفته است.  که در منطقۀ ننگالم قرار دارد، نه طفل را کشتند

 مورد حملۀ جت ھای  چوب به کوه رفته بودند و ناگھانبرای آوردن سال عمر داشتند که ١۵ تا ١٠اين اطفال بين 

ين عمليات ا.  بعد مردم منطقه به کوه رفته و اجساد اين نه طفل را به ده انتقال دادند. ی قرار گرفتندئجنگندۀ امريکا

 ۶٢ی ھا در ولسوالی غازی آباد ئرسد که چند روز قبل امريکا  میی ھا در مانوگی به سرئدر حالی از سوی امريکا

رزی کميسيونی برای بر در آن وقت ک.  که اکثر آنان زنان و اطفال بودند. تن از افراد غير نظامی را به قتل رساندند

رسی رای برله تعيين کرد اما ديگر برای ھر افغان روشن است که کميسيون ھای دولت پوشالی بأرسی اين مس
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ی ھا چه مفھومی دارد و از چه صالحيتی برخوردار می باشدو چون راه ديگری برای خاک ئبمبارا ن ھای امريکا

  . ون ھای مسخره پناه می برديزدن به چشم مردم ندارد، اين گونه به کميس

  

  :کشته شدن سربازان

سربازان اردو و يک نفر ترجمان  فبروری چھار تن از ٢٩در يک حملۀ مين گذاری شده در واليت لوگر به تاريخ 

 ز می شود که در اين حمله چند تن اگفته.  اين سربازان از اثر اصابت موتر شان به مين کشته شدند.  به قتل رسيدند

اما چون ترجمانی ھم . ندله خود داری کرده ااين مسأ از ذکر خبرنگارانسربازان خارجی نيز به قتل رسيده اند، اما 

چون . ان است پس دليلی وجود ندارد که سربازان خارجی نيز درميان اين موتر نبوده باشنددر ميان کشته شدگ

  .عمليات ميان نيرو ھای خارجی و داخلی به صورت مشترک گذاشته شده بود

از چند سال به اين سو که خارجی وارد افغانستان شده است و فقر و بيکاری فوق العاده زياد می باشد، جوانان 

 دالر معاش به اين اردو می پيوندند، اما چنان تلفات دارند که کسی حساب آن را گرفته نمی ٣٠٠بدل بسياری در 

ديده به جنگ نيرو ھای با تجربۀ طالبان و القاعده برده می شوند و در ناچون اين سربازان بی تعليم و جنگ . تواند

  .ردند متحمل می گراجنگ ھم جلو قرار داده می شوند لذا اين ھمه تلفات 

  

  

  

  
  
  
  
  
  


