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  :مل انتحاری در قندھارع

وس اين ولسوالی يک انتحار کننده وارد  ثبت و احوال نفۀادار قندھار درواليت  مارچ در ولسوالی دند ٣٠به تاريخ 

 پنج پوليس را کشت و ھفت نفر از مراجعان را خود با انتحاروی .ه بمبی را که به خود بسته بود منفجر ساختشد

 جا توانستند زندان مھم قندھار را ھمانولسوالی دند قندھار بعد از آنکه در سال گذشته، طالبان از. زخمی ساخت

اينک با تمام مگر . زير کنترول شديدی قرار داشتتا حدی  ،نمايند زندانی طالب را رھا ۴٠٠بيش از  بشکنند و

ست فکر ميکند که ديگر از ورود طالبان جلوگيری خواھد کرد، فرد انتحاری به اين آسانی توانپوشالی اينکه دولت 

 جرم بهت فارياب دو تن را  در والي وحشیدرين روز طالبان.  عملی بسازدران نفوذ کند و اين انفجار آکه در

 بدين ترتيب مردم افغانستان در اقصا نقاط کشور . به ضرب گلوله به قتل رساندندنيروھای اشغالگرجاسوسی به 

  .قربانی ھردو قطب ضد انسانی جنگ اند

  :کنفرانس ھالند مشکل گشا نيست

 ٢٠ کشور جھان به شمول ٨٠نس که رادرين کنف.  مارچ کنفرانس ھالند در مورد افغانستان برگذار شد٣١به تاريخ 

رد بحث و ارزيابی وستند با ستراتيژی جديد اوباما اوضاع افغانستان را ماسسه بين المللی شرکت کرده بودند، خوؤم

 عضو ناتو  اشغالگر درين کنفرانس تالش نمودند تا از کشور ھای دو مھره مزدور غربو کرزی و سپنتا قراردھند

ی اعضای ديگر ئ ھزار نيروی جديد امريکا٢١ارسال  با ی است کهاين در حال. فغانستان بمانندبخواھند تا بيشتر در ا

، استعمال کرده و حال ميخواھد تا اين جنگ را به نفع خود تغيير بدھد ی ھا آنھا رائيمان  ناتو فکر ميکنند که امريکاپ

رقابت . می کنندنگ احساس جد را در خط مقدم  خو حاليکه کشور ھای چون ھالند، استراليا، کانادا و انگليس نيزدر

ی ئ فرانسه از اينکه نيروھای امريکا.ھای امپرياليستی ميان اين اشغالگران در افغانستان روز تا روز بيشتر ميگردد 

 به طور کامل در انحصار خود بگيرد به شدن ناراضی است و  راموزش اردو و پوليس افغانستانآميخواھند کنترول 

 فرانسه که در گذشته رغبت بسياری به کار در افغانستان نداشته است، .تا اين کار توسط ناتو به سر برسدميخواھد 
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گيری در سرباز ديگر ھم ميفرستد، اما ٧٠٠ن سرکوزی يکباره به اين منطقه عالقمند شد و اعالن کرد که دبعد از آم

کر جديد اخت ترساند و از فرستادن عسدر سروبی و کشته شدن ده سرباز فرانسه در يک روز سرکوزی را س

ھا فکر ميکنند که اين جنگ را اعالن کرد فرانسوی  حال که اوباما به قدرت رسيده و ستراتيزی خود. خودداری کرد

 خاص سرکوزی به افغانستان آمد و اعالن کرد که کمک ھای ۀی ميشود و به اين خاطر پيرللوش نمايندئامريکا

ياب دھوپ شيفر منشی ناتو ھم اعالن کرد که اعضای اين پيمان . برابر افزايش خواھد يافتفرانسه به افغانستان چند 

قادر نيستند تا مصارف جنگ در افغانستان را بپردازند، لذا از کشور ھای خارج از پيمان ناتو خواسته است تا مبلغ 

 عربستان سعودی و کشور ھای ديگر دو مليارد دالر را  تھيه نمايند که بيشتر روی اين در خواست به سوی جاپان،

درين حال بسياری از کشور ھای عضو پيمان با اينکه از .  ثروتمند جھان از جمله کشور ھای حاشيه خليج ميباشد

 افغانستان در ٢٠١١ستراتيزی اوباما که بسيار تکتازانه طرح شده ناراضی اند، اکثر شان تصميم ندارند که بعد از 

  . بمانند

.  کنفرانس ھالند ، اعالن کرد که بايد نيرو ھای خارجی از افغانستان بيرون شونددر ايران ۀارجوزير خمعاون 

ميم دارند ايران، روسيه و ھند که اکنون با ديدگاه واحدی به قضايای افغانستان ميبينند، در کنار غارتگران غربی تص

تان اعمال نفوذ کنند و ازينکه امريکا ميخواھد فاشيست ھای طالب را نيز در ت ھای افغانسستا بيشر از قبل در سيا

آنھا فکر ميکنند که امريکا ھمچنان که با ابزار . قدرت افغانستان شريک بسازد سخت ناراضی و وارخطا ميباشند

و زير کنترول گرفتن  راه خود ار به اين منطقه باز کرد، حال با آوردن سپتمبر،زدن و مخالفت با طالبان در يازده 

اين ابزار ميخواھد تا در ايران، ھند ، روسيه، ازبکستان و چين نا ارامی و تشنج ايجاد کند، زيرا ھمين اکنون طالبان 

خاطريکه نيرو ھای قوی چچنی، چينی، ھندی، ازبک و ايرانی در ميان القاعده ه ب. و القاعده چنين امکاناتی دارند

ھندی ھا و ازبک ھا درين . ھروقت بخواھد اين کشور ھا را تھديد کرده ميتواننددر وزيرستان وجود دارند و 

  . کنفرانس با اينکه دعوت شده بودند، اما شرکت نکردند

 ندانستند و ميلی به تبصره در مورد آن مھم کنفرانس ھای ديگر نه تنھا ۀمردم افغانستان اين کنفرانس را به ادام

 و یبدبخت ه اين کنفرانس ھا با شرکت مزدوران افغانی غربی ھا به عمر درگيری،رند کونداشتند، بلکه به اين با

را بسياری از رسانه ھای داخلی موضوع اين .اشغال در افغانستان می افزايد، نه اينکه مشکل گشای مردم باشد

  .انعکاس دادندی با مردم ئ مصاحبه ھاضمن

  :درگيری ھا روز تا روز در افغانستان خونين تر ميشود

 مارچ، ادعا کرده اند که  طالبی را که دو ھفته قبل درواليت ٣٠نيرو ھای ھالندی مستقر در واليت ارزگان در 

وليت ؤاز قومندانان مشھور طالبان که مسيکی مالعبدالباری ارزگان با دو نفر مسلح ھمراھش به قتل رسانده اند، 

امکان دارد گراف اين نوع   بوده است و با قتل او،تهتھيه مواد انفجاری و واسکت ھای انتحاری را به عھده داش

داللت به درست  اما طالبان در برابر اين ادعا سکوت کرده اند که بسياری اين سکوت را. عمليات ھا پائين بيايد

خونين ميباشد و جنگھای به شدت درگير نا آرام ھالند در ارزگان يکی از واليات . ميدانندبودن ادعای ھالندی ھا 

درين .  نفری جھت دستگيری قومندانان طالب به اين واليت فرستاده اند٨٧ ھالندی ھا يک نيروی متخصص ًيرااخ

خوست يک جوان پانزده ساله را به ضرب گلوله از پا در » دومندره«ايساف در ولسوالی جنايتکار روز نيروھای 

  . خواستند"معذرت"وجوان ن اينرا دستگير کردند و بعد از کشتن اشتباھی  چھار نفرآوردند و 

   :يک مرکز آموزش پوليس در الھور پاکستان مورد حمله قرار گرفت
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 چند مرد مسلح ۀحوالی ده صبح به وقت الھور، يک مرکز آموزش پوليس در الھور پاکستان به وسيلمارچ  ٣١روز 

 که شش تورد حمله قرار گرفکه يکباره به اين مرکز داخل شدند و لباس پوليس به تن داشتند با نارنجک و مسلسل م

حمله آوران که پنج تن بودند، . پوليس و دو فرد غيرنظامی در دم کشته شدند و بيش از نود تن ديگر مجروح گرديدند

 ميشود اھل افغانستان است دستگير گفته نيروی رزمی پاکستان با آنھا چھار تن از آنان کشته و يکی که ۀبعد از مقابل

 پاکستان بعد از ختم عمليات اعالن کرد که فرد دستگير شده افغان ۀسرپرست وزارت داخلرحمان ملک . شده  است

اما به زودی بيت هللا مسعود . است و از او ميتوان اطالعات کافی در مورد چگونگی اين عمليات به دست آوريم 

به تالفی و سازمان داده و رھبر طالبان پاکستانی در وزيرستان اعالن کرد که اين کار را نيرو ھای زير فرمان ا

حمله نشان ميدھد که نيرو ھای طالب تا قلب  اين. به انجام آن دست زده اندی امريکا بر وزيرستان ئحمالت ھوا

 ھمان جنگ زرگری ميان دو دولت وابسته به هن شرکت داشته ادامآافغان نيز دريک الھور ھم خزيده است و اينکه 

افغانستان پوشالی در حاليکه دولت . يرد يکی ديگری را متھم ميسازندامريکاست که ھر وقت کاری صورت بگ

 تنور يکديگر را گرم ند اينکار ھا ميتوان بااما درين موارد صالحيت و توان کلوخ انداختن را به سوی کسی ندارد

 .دننگھدار

 

 


