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  افغانستان- گزارشگران پورتال

١۵.٠۴.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۶۶(  

  
 

  :ايران افغانھا را اعدام ميکند

 نفر از سوی محاکم ايران محکوم به اعدام ٣٠٠٠زين ميان  زندانی ميباشند و اافغان ۶٠٠٠در ايران ھمين اکنون 

وقتی احمدی نژاد به کابل آمد از .  جرم اين ھمه زندانی قاچاق مواد مخدر ، دزدی و غيره اعالن شده است. شده اند

يرانی او خواسته شد که اين زندانيان به افغانستان ارسال گردند ، اما احمدی نژاد که بيشتر به شيوۀ لومپن ھای ا

 خاصی پاسخ داد و اينک گزارشاتی از سرحد افغانستان ميرسد که ايران اعدام اين ۀعشوصحبت ميکند اين را با 

 جسد ۴۵را شروع کرده و روزانه چندين جسد از مرز به افغانستان داده ميشود که درين ميان تا حال ھا ھمه افغان 

يک شب سی افغان اعدام شده و اجساد شان به افغانستان در  شده است و گزارش می شود که به افغانستان آورده

 اين اعدامی ھا کم است و از سه د در کابل ميگويد که تعداپوشالیدولت  درين حال وزارت خارجه. آورده شده اند

دولت ايران که در سی سال حکومت منفور آخندی تجارب بسياری در مورد .  اعدام شده انداندکیھزار نفر تعداد 

 اين اعدام ھا را به صورت وقفه ای و کم کم انجام ميدھد تا در داخل افغانستان سرو صدا صورت دارداعدام قتل و 

.  دار بسپاردۀبه چوبدر يک روز قادر است که اين سه ھزار نفر را از لحاظ اخالقی و وجدان مردگی نگيرد و الی 

 به اعدام نمودن خو گرفته و تشنۀ به دار کشيدن ميباشد،  جالد در اختيار دارد که درين سالھابه تعداد نا معدودايران 

  . اگر قربانی افغان باشد اين را با پيشانی باز تر ميپذيرندًمخصوصا

  

  : عمليات در قندھار

اين سه حمله کننده که پنج روز . پريل سه انتحار کننده به مقر رياست امنيت ملی در قندھار حمله کردندا ١٢به تاريخ 

 به يک ء اپريل اين سه تن ابتدا١٢ر قندھار شده و در زير زمينی يک خانه زندگی ميکردند، روز قبل وارد شھ

مکتب در نزديکی اين رياست آمده و بعد از گروگان گرفتن دو فرد درين مکتب به خانۀ مجاور که ميان اين مکتب و 

ی دو تن از ئ در جريان جنگ چھل دقيقه رياست امنيت ملی قرار داشت باال شده و بعد بر اين رياست حمله بردند که

زنده گرفتار شد، گرفتار شده که نجيب و از واليت پروان است در از آنھا  يک تن هانتحار کنندگان به قتل رسيد
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 و پنج کودک که پوشالیدولت   تن از افراد امنيت ملیچھاردرين حمله . پاکستان تعليمات نظامی را فرا گرفته است

 و سه تن ديگر در  زخمی بعد از تداوی رخصت۶ .ن رياست زندگی ميکردند،  زخمی شدنددر خانۀ مجاور اي

  . ی قندھار تحت تداوی قرار دارندئی ھا در ميدان ھوائشفاخانۀ امريکا

 ناتو مستقر ۀھای جنايت پيش اپريل نيرو١٢درين ميان از ولسوالی ژيری واليت قندھار گزارش ميرسد که روز 

اين نيرو ھا بعد ازين کشتار .  موتر ملکی حمله کرده که سه سرنشين آن در دم به قتل رسيدنددرين ولسوالی بر يک

  .خواستند» معذرت«

  

  : دستگيری ماين ساز

 اپريل، يک متخصص ماين سازی طالبان و القاعده را در واليت ١٣وزارت دفاع افغانستان اعالن کرد که به روز 

 نشده، گفته ميشود که ھفت سال سابقۀ کار درين زمينه داشته ءز که نامش افشااين ماين سا. قندھار دستگير کرده اند

نيرو . ی يک ماين در ولسوالی ژيری اين واليت بودئجاه ب و درحالی دستگير شد که در زير يک پل مصروف جا

. متحمل شده اندھای خارجی و افغانستان در چند ماه اخير با جنگ ماين طالبان رو به رو بوده و تلفات سنگينی را 

استفاده کرده و آنرا به مواد » دای امونيم نايتريت«طالبان از مواد قابل دسترس چون متخصصان ماين سازی 

 خاطر از چند ماه به اينسو ورود اين کود کيمياوی در افغانستان ممنوع قرار داده اينانفجاری مبدل ميسازند و به 

 تالش دارند تا افرادی که از سوی طالبان برای ساختن اين ماين ھا ً در افغانستان جدا"سيا"مقامات .  شده است

ی ھا از ايران شکوه دارند که ماين ھای بسياری را در اختيار نيرو ھای ئ امريکاًعالوتا. موظف شده را دستگير کنند

اليت بغالن خبر ين حال از وعدر. ی در افغانستان گرفته ميشودئ با آنھا جان سربازان امريکاطالب قرار داده که

ی پنھان شده بود کشف و ضبط کرده ئ که نيرو ھای امنيتی يک محمولۀ بزرگ سالح و مھمات را که در جادميرس

  .اری نيز وجود داشتين ماين ھای بسآاند که در

  

  : جرگه صلح

باال کرده  رياست جمھوری زير فشار سنگين باداران خود قرار دارد، شعار صلح با طالبان را دورکرزی که درين 

ول ؤ روز به اين سو فاروق وردک که مسو تالش دارد تا به اصطالح حرفی برای گفتن داشته باشد و از چند

جرگه که به نام طرح صلح مطرح شده، تالش صورت ميگيرد تا .  است درين راستا فعال ميباشدهاری جرگزبرگ

ر حال فعاليت در واليات مختلف افغانستان بوده و ن سران قومی شرکت نمايند و به اين خاطر پادوان اين جرگه دآدر

برای برخی از رھبران و ريش سفيدان قومی که با طالبان رابطه دارند و يا ندارند، پول بدھند تا در جرگه شرکت 

طالبان از حاال اين . خواھند گرفت نفر سھم ١۵٠٠ن آ ثور در خيمۀ لويه جرگه برگذار و در١٢اين جرگه در . کنند

با . ن شرکت کند، سرش را از تنش جدا خواھند کردآا تحريم کرده و اخطار داده اند که اگر ھر کالن قوم درجرگه ر

 ١۵ اپريل مال آقا جان که فرد متنفذ در ولسوالی قادس واليت بادغيس است و درفاصلۀ ١٢اين اخطار به تاريخ 

دم منطقه به اين عقيده اند که اين مال با دولتی مر. کيلومتری اين ولسوالی زندگی ميکند، در يک کمين به قتل رسيد

ن است که او حاضر شده تا در جرگه آھا در تماس بوده و به اين خاطر به قتل رسيده است و گمان عمومی بر 

وليت اين قتل را به عھده نگرفته اند، اما مردم به اين باورند که او توسط نيرو ؤگرچه طالبان تا حال مس. شرکت کند

ً اين قتل مطمئنا.  به قتل رسيده است،نام مال يوسف که درين ولسوالی حضور دارد سرگروپ طالبان بهھای يک 
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باعث ترس برخی ديگر از متنفذانی که در دھات زندگی ميکنند شده و کمتر امکان شرکت آنھا درين جرگه وجود 

  .دارد

  

  : قانون بيمه در حال تدوين است

ی در افغانستان روی دست گرفته ئآی دی اين شبکۀ کمک رسانی امريکا يو اس يکی از کار ھای مسخره ای که فعال

 سال به اينسو شرکتی به نام بيمۀ افغان وجود داشته اما نه مردم از کار آن ۵٠با اينکه از . تصويب قانون بيمه است

غانستان را منصور دو سال پيش شرکت بيمۀ اف. آگاه بوده و نه خود اين شرکت دولتی رغبتی به کار داشته است

اينکه . ی، کمپنی ھای مخابراتی ، چند بانک و معدن مس عينک بيمه شده اندئن چند کمپنی ھواآنادری ساخت که در

در افغانستان نه قانونی وجود دارد و نه کسی ميتواند ھيچ حکم قانونی را تطبيق کند، کار ھای لوکسی چون بيمه به 

ی ھا ھر طور بخواھند افغانھا را به قتل ميرسانند و نه کسی ئان و امريکاچون طالب. شباھت داردکار مسخره ای 

روز صد ھا طفل و بزرگ ھر در افغانستان . توان مقابله با آنان را دارند و نه کسی ميتواند از آنان بازخواست کند

دوا، اعتياد، محيط از اثر حمالت انتحاری، حمالت خارجی ھا، تصادم وسايل نقليه، مين، عدم دسترسی به دارو و 

زيست کثيف و دھھا مورد ديگر جان ميدھند و کسی ازين ھا نميپرسند، اينکه بيمه در چنين وضعيتی چقدر نقش و 

  .ن شرکت ميکندآکار کرده ميتواند نه کسی به آن باور دارد و نه در

 


