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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  گزارشگران پورتال

 

  در افغانستان چه مي گذرد؟
) 4(  

  : وکيل بود، کشته شد "ولسی جرگه"يک قاچاقچی مشھور مواد مخدر که در 

با قومندان اداره مستعمراتی ولسی جرگه به اصطالح اليت ھلمند در محمد خان وکيل و  مارچ داد١٩به تاريخ 

دادمحمد خان که قبل از رسيدن به وکالت رئيس خاد و يا امنيت ملی . ندشاھراه لشکر گاه و يکنفر پوليس به قتل رسيد

ه يکی از او ک.   ھلمند به حساب می آمد و مشھور به امير دادو بوددرھلمند بود، يکی از قومندانان جھادی 

 ھا از منزلش ئیقاچاقچيان مشھور مواد مخدر در ھلمند بود، در روز ھای کانديد شدن به ولسی جرگه،  امريکا

 از  کهوی. آمدپوشالی يکصد و بيست کيلوگرام ترياک را کشيدند، اما بازھم خود را کانديد کرد و به ولسی جرگه 

ھراه امد، حين رفتن به ھلمند از طريق شآی به حساب می ان سر سخت حامد کرزی ھلمند و از مدافعئقوم بارکزا

  .  ھرات  در اثر انفجار مين به قتل رسيد–قندھار 

  : ھا ھم مدعی آن شده اندئیمصالحه با طالبان؛ طرحی که امريکا

ش مخالف شده و با انگليس ھا در مغازله قرار گرفته است، ئيکرزی که از چندی به اينسو گويا با ارباب امريکا

را دارد  و ھميشه بانگ ميزند که اين )  گلبدينومالعمر (پيوسته اعالن ميدارد که تصميم مصالحه با دو سرجنايتکار

کرزی برای اين مصالحه  برادرش قيوم کرزی را در ماه .  که باشند به ديدار شان خواھند رفت ئیجا دو ھر

با چند تن از رھبران جانوران تا ستان فرستاد و رمضان با جنايتکاران مشھور طالبی، متوکل و مالضعيف  به عرب

حال که اوباما به قدرت .  نمايد ديدار ، به افطار روزه دعوت شده بودندًطالب در حضور پادشاه عربستان که ظاھرا

  است و در ابتدا با الفيدن ھای بسياری اعالن ميکرد که طالبان را گوشمالی ميدھد و القاعده را از پاکستان بههرسيد

بيرون ميراند و نابود ميسازد، حال اعالم مذاکره با طالبان ميانه رو را مطرح ميسازد و به اين خاطر تالش ھای 

ئی  ھا برای حضور درازمدت  و جابجائید که امريکانجريان انداخته است، در حاليکه ھمه ميدانبه بسياری را 

لذا . نان نباشند تمسکی برای شان وجود نخواھد داشت ھايش ضرورت به طالب و القاعده دارند که اگر ايبيشتر نيرو

د ند و از سوی ديگر نشان بدھند از يکطرف با علم کردن چنين مذاکراتی مردم را اميدوار به آرامش بسازنميخواھ

خادم حرمين «ش از کرزی بار ديگر در پيام نوروزي. د ھا چه مردم صلح دوست و آرامش طلبی ميباشنئیکه امريکا

اما طالبان تا حال در . خواست تا اين مذاکرات صلح زير رھبری او در عربستان سعودی صورت گيرد» نو شريفي
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 مليارد دالر از ٢٠٠انگليس ھا که در ھلمند مستقر اند و ساالنه . برابر اين درخواست ھا پيوسته جواب رد داده اند

واھان مصالحه با طالبان اند که اگر تمام طالبان ترياک اين واليت سود ميکشند از روز ھای اول استقرار تا امروز خ

نه با طالبان ھلمند مصالحه داشته باشند و برادر وار سود ترياک را ميان شان تقسيم کنند و باری با طالبان در موسی 

آن  وليت به شاه سعودی سپرده ميشود، نيز دست انگليس ھا درؤکه اين مس قلعه دست به چنين کاری زدند و امروز

لذا اين تالش در نھايت به سياست ھای انگليسی منتھی   است، چون شاه سعودی يکی از برادران انگليس است،يلدخ

ن بيشتر دخيل  آ سعودی در– ولی سياست انگليسی ند ھا اين مصالحه را پذيرفته ائیميگردد و با تمام اينکه امريکا

 خواھند کرد ء است که پذيرش و يا عدم پذيرش طالبان را آنھا امضائی در نھايت اين اشغالگران امريکاکه می باشد

فراه با چنين  و ننگرھاری در ھلمند، قندھار، خوست،  ئبا توجه به پايگاه سازی ھاجديد امريکا مگر فعاليت ھای 

  .  مصالحه ای کامال منافات دارد و برای رسيدن به آن چندين سال وقت کار است

  :ندھار به قتل رسيدچھار کانادائی در قند

 در ولسوالی ژيری قندھار گزمه ميکردند، زمانی به قتل رسيدند که ئی مارچ در حاليکه سربازان کانادا٢٠به تاريخ 

ھمچنين در اثر .  زخمی شدئی عالوه به اين دو کشته درين حمله يک سرباز ديگر کانادا.از يک جاده عبور ميکردند

 ۵ و ند به قتل رسيدئیی کوت که بازھم از راه دور کنترول ميشد، دوسرباز کاناداانفجار يک مين در ولسوالی شاه ول

 سرباز دارد و بيشتر در واليت جنگزده ای قندھار متمرکز ٢٣٨٠کانادا که در افغانستان . تن ديگر زخمی شدند

کانادا يکی از کشور .  اند نفر کشته داشته١١۶ھار نفر از روزيکه به افغانستان آمده اند، تا حال چميباشند، با اين 

 وابسته به امريکاست که تا حال نعل به نعل از ًنده امريکا قرار دارد و يکی از کشور ھای  شديدايست که زير قومئھا

 در کانادا.  در افغانستان بمانند٢٠١١ ھا در افغانستان حمايت کرده است و تصميم دارد تا سال  ئیحضور امريکا

 بيشترين پول را در جاپانبه افغانستان سومين کشور است که بعد از امريکا و » دهکمک کنن«ميان کشور ھای 

  . خود قرارداده استدست نشاندۀ اختيار دولت 

  :ولسوالی پشترود فراه به آتش کشيده شد

  در جنايتکار با طالبان ھای اشغالگرئی افغان و امريکا مزدور مارچ درگيری شديدی ميان نيروھای٢٠به تاريخ 

 قومندان مال عيسی  ، نيروھای پوليس در پشتروديک کمين در جريان ابتدا . سوالی پشترود واليت فراه رخ دادول

ی مشھور به پھلوان که قبال قومندان حزب اسالمی بود با شش تن از يارانش در قريه کبابی به قتل رسيد و بعد گروپ

ولسوالی ھجوم بردند و با غافلگير  حساساتی شده بر جنايتکار شان ا"برادران"بان حين دفن کردن اجساد از طال

بعد . لسوالی را سوزاندندو تن را زخمی کردند، در ضمن امکانات ٣ پوليس را کشته و ٩کردن محافظان ولسوالی 

 متقابل را ۀس از مرکز براين گروپ طالبان حمل فراه و نيرو ھای پوليئی مستقر در ميدان ھوائینيرو ھای امريکا

 انتحاری برکاروان نيرو ۀملدرھمين روز يک ح. ند و طالبان بعد از دونيم ساعت جنگ عقب نشينی نمودندآغاز کرد

دالرام يکی از مناطق مھمی است که بر .  در دالرام فراه رخ داد که در نتيجه يک پوليس به قتل رسيدئیھای امريکا

راه و نيمروز ميباشد که ولسوالی ھای بکوا،  تقاطع واليات ھلمند، فۀ ھرات واقع بوده و نقط–ه قندھار شاھرا

 با ھم وصل ميسازد ،  به شمار ميروندگلستان، واشير و خاشرود را که از نا امن ترين ولسوالی ھای غرب افغانستان

 .ملی قرار داردضد  و اردوی ئی ھای امريکاپايگاهو درين جا يکی از بزرگترين 

  :قتل ولسوال در قوش تپه

 واليت جوزجان با قومندان امنيه اين ولسوالی به مھمانی دعوت شده بود که ۀارچ ولسوال قوش تپ تاريخ بيستم مبه

در مسير راه با کمينی رو به رو گشت و ولسوال ، قومندان امنيه با يک نفر از امنيت ملی و شش پوليس به قتل 
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ا دوستم جنايتکار حاکميت داشته است، درين منطقه که سالھ. وليت اين حمله را طالبان به دوش نگرفتندؤمس. رسيدند

به وجود آمده که اين قتل ھا جز ھمان رقابت ھا چيز ديگری  پ ھای جنايتکار اوواختالفات بسياری ميان سرگر

 به گلوله رادرين منطقه اختالف بين دوستم، مالک و اکبر بای وجود دارد و پيوسته يکی طرفداران ديگری . نيست

  .  به پايان برسد کشتار ھاا سالھا اين کشت و ميبندند که ممکن نيست ت

 


