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  در افغانستان چه می گذرد ؟

)۶٣(  
  

  :در قندھار خونين حمالت انتحاری 

 ماتم عجيبی فرو برد  اين شھر را در، مھم در شھر قندھار مارچ بر محبس و جاھای١٣ حملۀ انتحاری در تاريخ ١٢

با اينکه درين حمله اھداف بسياری زير نظر گرفته شده بود، اما . وليت اين حمالت را به عھده گرفتندؤو طالبان مس

  .حملۀ اصلی متوجه محبس قندھار بود که در منطقۀ سرپوزۀ اين واليت قرار دارد

ی است که بيشترين تعداد طالبان را در خود نگھميدارد و تا حال چند بار مورد حملۀ ئ ھازندان قندھار يکی از  زندان

، ئیاين زندان در زمان طالبان محل بازداشت مخالفان طالبان بود که دارای سه بخش جنا. طالبان قرار گرفته است

در . ميکردند به اين زندان ميبردند که مخالفان خود را دستگير ه ایديب ميشد و طالبان از ھر نقطأسياسی و  دارالت

 وجود داشت، يکی اينکه بايد دوستان و خانوادۀ زندانی سياسی ئیآنزمان برای زندانيان سياسی فقط دو راه رھا

رابطۀ زندانی با بيرون و تماس با خانواده به . طالبی از آن طرف را برای تبادله پيدا ميکرد و يا زندانی جان ميداد

اما اکنون اين زندان به عکس آنزمان محل نگھداری طالبان قرار گرفته و اکثر زندانيان طالب . دطور مطلق قطع بو

  . دناز جنوب و غرب کشور درين زندان نگھداری ميشو

طالبان در سال گذشته از طريق ولسوالی دند بر اين زندان عمليات بزرگی را انجام دادند که با منفجر نمودن دروازۀ 

ک تانکر مواد انفجاری در عقب زندان باعث از ميان برداشتن بخشی از ديوار ھای اين زندان جلوی و انفجار ي

 تن آنان طالب بودند ازين زندان فرار کردند که تالش ھای بعدی ٣٠٠ زندانی که ٧٠٠گرديد و در نتيجه حدود 

اری را برای چنين انتقالی آماده  نرسيد، چون طالبان  قبال موتر ھای بسيئیدولت برای دستگيری اين زندانيان به جا

 ١٣بار ديگر ديگر به تاريخ   بخشند و به اين خاطرئیاين بار نيز تصميم داشتند تا زندانيان خود را رھا. کرده بودند

اما پياپی با آن حملۀ دوم و سوم بر خانۀ احمد ولی . مارچ در نزديک محبس در شھر قندھار  حملۀ صورت گرفت

حملۀ چھارم بر قومندانی امنيۀ قندھار صورت گرفت و حملۀ پنجم و . ن به ھدف خود نرسيدندکرزی شد ، اما طالبا

ششم بر خانۀ جان محمد خان والی پيشين ارزگان و ھمه کارۀ امروز ارزگان صورت گرفت که خود جان محمد خان 
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 خانه زيان ھای جدی وارد ٢۵٠ تن ديگر زخمی شدند و به ۵٧ نفر کشته، ٣۵ن آازين حمله ھا نجات يافت و در اثر 

اين  اندطفل تن ديگر  زن و سه ۶ ميان از آنکه .  ملکی وجود دارد٢٢ پوليس و ١٣در ميان کشته شده ھا . شد

باعث کشته شدن اينھمه انسان بيگناه اين جاھالن بود که ھای کور يکی از دردناک ترين عمليات از جمله  عمليات

  .گرديد

.  و ناتو انجام داده اندئیعمليات را به جواب مک کريستال ، جنرال عمومی قوای امريکاطالبان اعالن کردند که اين 

وی اعالن نمود که . چون اين جنرال گفته است که تصميم به پاک سازی قندھار از وجود القاعده و طالب دارد

ر ھر نقطه به صورت برق او گفت که در قندھار عمليا ت د. عمليات در قندھار مثل عمليات در مارجه نخواھد بود 

سا صورت خواھد گرفت و در ھر نقطه طالبان را مورد ھدف قرار خواھد داد، شيوه ای که ھمين اکنون در وردک آ

طالبان گفتند که با اين عمليات در قندھار به مک کريستال ميفھمانند که طالبان درين واليت . و لوگر جريان دارد

 وقت تصميم بگيرند در ھر کجای قندھار قادر به زدن چنين ضربه ھای به قوای بسيار قوی و نيرومند ميباشند و ھر

 حال بعد ازين عمليات، توريالی ويسا والی قندھار اعالن کرد که ضرورت به عيندر. داخلی و خارجی ميباشند

ا ضربه بزند و از نيروی بيشتر امنيتی در قندھار دارد  و وی قادر نيست با تعداد کنونی نيرو ھای امنيتی طالبان ر

نجا آقندھار مرکز اصلی و پايتخت امارت طالبان بود که تا ھنوز در .  عمليات آنان در داخل شھر جلوگيری کند

 ئی ھزار نيروی خارجی مستقر ميباشد که بيشتر آنھا امريکا٣٠در ضمن ھمين اکنون در قندھار . بسيار نيرو دارند

  .اخذ موقع نموده اند نيز درين واليت ئی، دنمارکی و استونيائیاليا ، استرئیاند و عالوتا نيرو ھای کانادا

  :فرار طالبان از زندان پلچرخی

ن آ دھھا زندانی طالب نيز درئیزندان پلچرخی از مخوف ترين زندان ھای کشور بوده که عالوه به زندانيان جنا

 موفق شده ھم پلچرخی فرار کنند که چند بارتا حال چند بار زندانيان تالش نموده اند تا از زندان. نگھداری ميشود

 نفر طالب به رھبری مال قاسم تصميم داشتند تا از طبقه سوم يکی از بالک ھای ١۶ مارچ ٩درين ميان به تاريخ . اند

برخی . اين زندان فرار کنند که پوليس از حادثه اطالع يافت و افرادی که قصد فرار  داشتند بار ديگر دستگير شدند

نان طالب موفق به فرار شده است، اما مقامات پوليس زندان اين خبر اھا به اين باورند که درين اقدام يکی از قومند

  .را تکذيب کرده، مدعی اند که ھر شانزده طالب را دستگير و بار ديگر به زندان برده اند

  :انفجار در خوست

 انفجار اول در ولسوالی يعقوبی زمانی صورت گرفت که  .اد مارچ دو انفجار در واليت خوست رخ د١۴به تاريخ 

ولسوالی يعقوبی در خوست يکی از ناآرام .  مصروف خنثی نمودن يک حلقه ماين بودندئیپوليس و نيرو ھای امريکا

ن دارند و ھميشه خارجی ھا را درين ولسوالی آترين ولسوالی ھای اين واليت است که طالبان بيشترين فعاليت را در

 درين ولسوالی که ھم سرحد با ئی ھای مھم و بزرگ اشغالگران امريکاپايگاهمورد حمله قرار ميدھند و يکی از 

 انفجار دوم در بخش جنوبی شھر خوست به وقوع پيوست که ھردو انفجار باعث زخمی ،پاکستان است، قرار دارد

 ھا تعداد شان را در افغانستان ئیه امريکانکآنيرو ھای داخلی و خارجی بعد از . شدن دو پوليس و يک اربکی شد

تا . باال بردند، بيشتر ھدف مين طالبان قرار گرفتند و در سه ما آينده بيشترين تلفاتت اين نيرو ھا ازين بابت بوده است

مين حدی که انگليس ھا مجبور شدند که تعداد ھيليکوپتر ھای شانرا در افغانستان باال ببرند تا با وسايط زمينی شکار 

چيزيکه ھمين اکنون در مارجه جريان دارد . جنگ با مين برای طالبان بسيار آسان و ارزان بوده است. طالبان نشوند

 مارچ سه ١٣درين ميان به تاريخ .  ھا درين جنگ از سرعت قبلی برخوردار نيستئیو ماشين ثقيل جنگی امريکا

مرغاب مين ھا را در مسير حرکت نيرو ھای خارجی و طالبی که ميخواستند در قريۀ خاصه داران ولسوالی باال 
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ھر سه طالب زخمی شدند، اما اين زخمی ھا به قبل از وقت معين يکی از مين ھا در اثر انفجار ،جا کننده افغان جا ب

 نرسيده ئی به جاآنھا تالش نيرو ھای خارجی برای دستگيری  که طالبان به جای نامعلومی برده شد گروپی ازۀوسيل

  .است

  :نماينده جديد سازمان ملل در کابل

 –به دنبال پوره شدن وقت کای ايده نماينده خاص سازمان ملل در افغانستان، اينک استيفان دی مستورا که سويدنی 

او که رياست دفتر يوناما و يا ھماھنگ کننده کمک برای افغانستان را به .  است به اين کار گماشته شده استئیايتاليا

اشغالگران غربی برای تثبيت و .  يکی از مقامات مھم در عرصۀ سياست گذاری در افغانستان ميباشدعھده دارد،

 نيرو ھای شان در افغانستان ازين دفتر سود ھای کالنی برده و يکی از ابزار ھای مھم امريکا در ئیجاه جاب

 ٢٠٠١اين اداره در . ره به سر ميرسد بخشی از کار ھای مھم زير نظر اين اداًافغانستان به حساب می آيد که عموما

ن يي به خاطر تعًاکثرا. سيس شد که لخضر براھيمی مھمترين فرد اين اداره درين ھشت سال بوده استأدر افغانستان ت

رئيس اين دفتر ميان غربی ھا اختالف نظر وجود ميداشته باشد، اما انتخاب مستورا بسيار بی جنجال و بی سرو 

ن کای ايده رئيس قبلی اين دفتر ا متھم ميکردند آاد مخالف کرزی در افغانستان و خارج ازافر.  صدا صورت گرفت

 ھا ئی درين اواخر امريکاھمچنان.  يکی از عوامل مھم تقلب در انتخابات بوده است  طرفداری کرده کرزیازکه او 

 معاون اين دفتر ًم ھالبروک بود، قبال که از تيئیگالبريت امريکا.  حضور بيشتر او در افغانستان ناراضی بوده انداز

بود که به وسيلۀ کای آيده از کار برکنار شد و به اين خاطر بسياری به اين باور بودند که ستاره اقبال کای آيده در 

 ھا برايش بعد ازين اجازۀ ادامۀ کار نخواھند داد و به اين خاطر با ختم دورۀ اش بار ديگر ئیامريکا، حال افول بوده

  .  اب نشدانتخ

  

  :  درگيری در اسمار

 نطقه طالبان قوی نياعمليات پاکسازی نيرو ھای دولتی و خارجی در ولسوالی اسمار ھميشه جريان دارد و چون در

.  نگھميدارندیاند، نيرو ھای خارجی عمليات شان را شب و روز درين ولسوالی که مربوط واليت کنر است جار

يان يک گروپ شش نفری طالب و نيرو ھای خارجی در حومۀ اين ولسوالی  مارچ درگيری م١۴ين حال روز ادر

 که در نتيجه ھر شش نفر طالب به قتل رسيدند و از نزد آنان شش کالشينکوف، يک آرپی جی ھفت و به وجود آمد

شش طالب در اسمار نيرو ھای القاعده نيز فعاليت علنی دارند و در باره کشته شدن اين .  حلقه ماين به دست آمد٣٠

  .طالبان اظھار نظری نکرده و نيرو ھای خارجی نيز از ھويت اين افراد چيزی نگفته است

 


