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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۶۴(  

  
  

  :حملۀ طالبان در فراه

 مردم آزارمليات طالبان، داره ھای طالب دزد بيشتر به ن نسبت به عآفراه يکی از واليات نا امن افغانستان بود که در

اين سفيد بسيار نا آرام بودند و طالبان در  درين ميان ولسوالی ھای باال بلوک، بکوا، پشت رود و خاک. ميپرداختند

ان در ترين پايگاه طالبمقريۀ شيوان در باال بلوک فراه مستحک.  از فعاليت گسترده ای برخوردار بودندولسوالی ھا 

قه بی اثر ماند و باالخره  خارجی و دولت افغانستان بار ھا درين منطاشغالگرانغرب کشور بود و عمليات 

ی بر ئی و امريکائ ايتاليا- با يک نيروی قوی افغانی ھا تصميم گرفتند تا بر اين منطقه تسلط کامل پيدا کنند وئامريکا

نام داشت را به قتل » شين شير«ل شريرترين قومندان آنان که  طالب به شمو١٢٠اين منطقه حمله کردند و بيش از 

سفيد و بکوا   ھا در پشت رود ، خاکئیحمالت بعدی امريکاطی .  رساندند و اکثريت مردم اين منطقه آواره شدند

ان طالبمنسوب به  و بسياری از خانواده ھای هن دھھا طالب به قتل رسيدآاين ولسوالی ھا را پاکسازی کردند که در

. را نيز در کنترول گرفته و پوسته ساختند» مساو«طالبان باالخره منطقۀ به شدت نا امن . ازين ولسوالی فراری شدند

اکنون طالبان و داره ھای دزد و راھزن کمتر به اين واليت گشت و گذار ميکنند و با اينکه نيرو ھای طالب در 

ند اما کمتر آنان به فراه آمدند چون اين منطقه پاکسازی شده و  زير فشار قرار گرفتًعمليات مشترک در مارجه شديدا

طالبان مخفيانه به اين واليت آمده و از اما بازھم يک گروپ . برای بود و باش آنان جايگاه امنی به حساب نمی آمد

ارچ مورد  م٢۵اين گروه که با مين گذاری نيرو ھای پوليس را به روز جمعه . جا شدنده در ولسوالی پشترود جا ب

حمله قرار دادند، يازده تن از افراد پوليس کشته و زخمی شدند و شب بعد ميان طالبان و نيرو ھای پوليس اين واليت 

.  ديگر از منطقه عقب نشينی کردندچند طالبن دو طالب کشته و دو طالب زخمی و آدرگيری سختی رخ داد که در

.  روشن نيست و طالبان نيز درين مورد تا حال چيزی نگفته انداينکه درين عمليات چقدر طالب سھم داشته تا حال

 به ادعای قومندان امنيه فراه مقداری سالح و مھمات نيز به تصرف پوليس در آمده است و يک ءدرين عمليات بنا

اين عمليات و درگيری در سه ماه اخير درين واليت سابقه نداشته و اينک بار ديگر . پوليس نيز زخمی شده است

  .  طالبان اين منطقه به جنگ و درگيری دست زده اند
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  :سرخکان و کشتار در گيزاب واليت دايکندی

 طفل جان ھای شان را از دست داده ٣۴از اثر شيوع مرض سرخکان در ولسوالی گيزاب واليت دايکندی تا حال 

مردم محل درين . ندکه صد ھا طفل ديگر در معرض مصاب شدن به اين مرض قرار دارست اند، اين در حالي

اين . ولسوالی به رسانه ھا گفته اند که وزارت صحت دولت پوشالی تا حال کوچکترين کمکی به مريضان نکرده اند

مريضی در حالی در دايکندی شيوع پيدا کرده و مردم کوچکترين امکانات طبی در دسترس ندارند که وزارت 

اما مردم افغانستان !! فغانستان زير پوشش صحی قرار دارند در صد مردم ا٨۵صحيه بار ھا اعالن کرده است که 

نپذيرفته که شيوع مرض و کشتار مزدور را که در فساد غرق است ھيچوقت اين دروغ ھای شاخدار اين رژيم 

  .اطفال در دايکندی شاھد قوی بر اين مدعای مردم افغانستان ميباشد

  

  :در دو روز دو سرباز انگليسی در ھلمند کشته شدند

 مارچ دو عسکر انگليسی که مربوط به گارد سلطنتی ٢٧ و ٢۶گويد که در روز ھای وزارت دفاع انگليس می

ھمچنان گفته شده که . اين دو سرباز در اثر انفجار مين به قتل رسيدند.انگليس بوده اند ، در ھلمند به قتل رسيده اند

 مارچ در ھمين منطقه در اثر پرتاب نارنجک به قتل رسيده ٢۵ ديگر انگليسی نيز روز جمعه تاريخ يک سرباز

 ٢٠٠٩نيرو ھای انگليسی که در ھلمند مستقر اند و تعداد شان به نه و نيم ھزار نفر ميرسد، در طول سال .  است

بيشترين .  نفر تلفات داشته اند٢٣يرو ھا  ميگذرد اين ن٢٠١٠سه ماه از سال که  نفر تلفات داشته و تا حال ٨١حدود 

ردن وگکشتار نيرو ھای انگليسی در ھلمند از اثر اصابت با مين بوده است و به اين خاطر انگليس ھا از دولت 

  . اظھار نارضايتی کرده که چرا برای انتقال اين سربازان از ھليکوپتر بيشتری استفاده نميشودبراون

  

  : بلاوباما به کامسافرت چريکی 

 بگرام فرود آمد و از آنجا به ئی مارچ بدون اعالن قبلی به ميدان ھوا٢٨بارک اوباما رئيس جمھور امريکا عصر 

ارگ رفت و يکساعت با کرزی گفتگوکرد و بعد در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردو دوباره با کرزی يکجا به 

  . رام سخنرانی نمود در بگئی سرباز امريکا٢۵٠٠ بگرام رفت و برای ئیميدان ھوا

کيد کرد و گفت که تا زمانيکه القاعده و طالبان ازين منطقه أ اشغالگری امريکا در افغانستان تاوباما ھمچنان بر ادامۀ

  ضد فساد اداری را باال ببردهر به کرزی اخطار داد که مبارزه بمحو نشوند، امريکا احساس امنيت نميکند و بار ديگ

خود او ھم اين گفته ھای اوباما که ھميشه تکرار ميکند نه کرزی و نه به .  مخدر مبارزه کندو با قاطعيت عليه مواد

 درصد از کمک ھای ١۵زيرا اوباما ميداند که دولت پوشالی کرزی صالحيت مصرف فقط .  اعتقاد نداردھابه آن

ن آصرف ميرسند و کرزی در ھا، انجو ھای فاسد و مزدور به مئیامپرياليستی را دارد و بقيه توسط خود امريکا

اوباما در حالی بر مبارزه . يست ھا حرفی بيش نئی ضد مواد مخدر ھم از سوی امريکاهمبارزه ب. ھيچ دخلی ندارد

 و نيم ديگر  زندیم مليارد دالر عايد ازين مدرک را به جيب ۴٠٠النه نيمی از اکيد ميکند که سأ ضد مواد مخدر تهب

ۀ ھالبروک فرستاد. ين بابت ميان امريکا و انگليس رقابت سختی در ھلمند جريان دارداز. آنرا انگليس ھا می بلعند

 اعالن کرده بود که به زرع مواد مخدر در افغانستان کاری ندارد و انگليس ھا دو سال قبل با ًخاص اوباما قبال

 ھمه مردم ميدانند صورتن راديوی سمون در ھلمند اعالن کرده بود که به زرع مواد مخدر دخالتی نميکند و به اي

  .که امريکا و انگليس چگونه در ھلمند بر سر اين سود در تقابل ھم قرار دارند
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يد از بابت فساد دولت افغانستان اخطار ميدھد در حاليکه خود ميداند که فاسد آاوباما ھر باری که به افغانستان می 

ند که اکثر آنان مورد حمايت امريکا ميباشند، اما بازھم س دولت پوشالی قرار دارآ در ریترين و خونريز ترين افراد

ظاھرا خود را مخالف اين پديده نشان ميدھند، کاريکه اين بار ھم کرد و به کرزی گوشزد کرد که بايد راه فساد در 

  . ادارات افغانستان مسدود گردد

 


