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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ اپريل ٢٤

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٦(  
  

  :قتل قومندان خان محمد مجاھد

 نظر قومی به کرزی نزديک بود، اخيراً به عنوان قومندان قومندان خان محمد که يکی از قومندانان جھادی و از

طالبان چندين بار تالش کردند تا او را به قتل . امنيۀ قندھار يکی از پر آشوب ترين واليات افغانستان مقرر شد

 دفتر  اپريل يک فرد انتحاری با لباس افسری پوليس به١٥ دربرسانند، اما او ھر بار جان سالم به در برد، باالخره 

 که بيرون از دروازۀ او پھره بودند شديداً یدر اين حال دو پوليس. او داخل شد و بعد از انتحار او را به قتل رساند

بعد از قتل ھای  انجنير عمر و عبدالرحمن سيد خيلی اين ضربۀ کاری ديگريست که از سوی طالبان . زخمی شدند

 انتحاری ديگری که لباس نظامی به تن داشت در حال عيندر . ودبر افراد بلند پايۀ دولتی در واليات وارد می ش

يک .  تن را به قتل رساند و چند تن ديگر را زخمی کرد٥لغمان به محل حوزۀ تعليمی نيرو ھای پوليس داخل شد و 

  .حملۀ کنندۀ انتحاری در ننگرھار خود را منفجر کرد که دو تن را کشت

ری دوامدار قومی باعث قتل ملک زرين يکی از جنگساالران مھم اين منطقه  در ولسوالی اسمار کنر درگيبه عالوه

 سال به اين سو ميان پسران کاکا بدی داشت و در اين مدت دھھا تن از دو طرف به قتل ٢٥ملک زرين که از . شد

ملک زرين که . ند اپريل مخالفان او قادر شدند که در جريان جلسه ای او را به قتل برسان١٣رسيد، باالخره به تاريخ 

ا به افغانستان به اسمار نسبت پاکستانی دارد و در منطقۀ جندول پاکستان سالھا می زيست، بعد از تجاوز شوروی ھ

مجددی با اين قومندان . ظيم مجددی پيوستنت قومندانان برجستۀ کنر شد که به ی اش آمد و به زودی يکی ازئمحل آبا

با .  خارجی ھا و جواسيس غربی را به اين منطقۀ مھم سرحدی می بردھميشه روی صحنه ظاھر می شد و ھميشه

  .قتل ملک زرين اين تنظيم ديگر قومندان و برگ برنده ای در اختيار ندارد

  

  : کشته شدن يک خانواده در بغالن
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ن بر  اپريل يک قومندان قاتل وچپاولگر جھادی به اسم قومندان محراب در ولسوالی جرگۀ واليت بغال١٧به تاريخ 

 طفل، زن و مرد اين خانواده را تيرباران کرد، بعد از آن اين جانی توسط پوليس دستگير ٥يک خانواده ھجوم برده، 

ی ئثر اين قومندانان با مقامات باالاما ضعيف به نظر می رسد که اين جنايتکار به جزای اعمالش برسد، چون اک. شد

ال به اين سو بيش از ده قومندان محلی جھادی از سوی مردم به قتل در واليت بغالن از دھس. دولت در ارتباط اند 

  .چون قومندانان جھادی و سرگروپھای جھادی اين واليت از جنايتکاران و چپاولگران بنامی می باشند. رسيده اند

  

  : حملۀ انتحاری بر وزارت دفاع

ی را در اختيار داشت، يک ساعت و کارته لباس نظامی پوشيده بود  اپريل يک فرد انتحاری ک١٨به روز دوشنبه، 

ی شد، بر زينه ھای ئخل وزارت شد و بعد از آنکه شناسا برسد، داخانهقبل از آنکه وزير دفاع فرانسه به اين وزارت

نکه دو سرباز را کشت و معاون سکرتر معاون وزير آوردوی وزارت با سربازان اين وزارت درگير شد و بعد از 

افسر زخمی شده بعد .  آنکه واسکت انفجای خود را منفجر کند، از پا در افتاد و به قتل رسيدرا زخمی کرد و قبل از

ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ھا گفت که قصد آنان کشتن . از يک ساعت در شفاخانه جان داد

صميم گرفته اند که مقامات دولتی و يا اخيراً طالبان  ت. وزير دفاع فرانسه بوده است که به آن دسترسی پيدا نکرد

  .خارجی بلند پايه را شکار کنند که وزير خارجه فرانسه از اين تصميم و عمليات جان سالم به در برد

 مين يک يک موتر پوليس در واليت غزنی در حال گذار بود يکه اپريل حين١٨به سلسلۀ اين عمليات ھا به تاريخ 

واليت غزنی يکی از واليات به .  اين موتر را کشته و عده ای را زخمی ساختاز پوليس ھای منفجر شد و شش تن

 ساحه و گرددشدت نا امن می باشد که تلفات آن در ھر روز نسبت به بسياری از واليات افغانستان بيشتر می 

  .شده می رودبسيار محدود واليت کنترول دولت در اين 

  

  : مزدوران ايرانی و حمله در فراه

 به رو رو ی در افغانستان با نوعی فشار ئ را با حضور ھزاران سرباز امريکا سپتمبر که  ايران خود١١بعد از 

 بعد ھا روشن شد که ايران در تسليح طالبان در افغانستان نقش دارد و تالش. ديده و از آن ھميشه انتقاد می نمود

 مداخالت ٢٠٠٦اولين بار بعد از سال . گھداردی ھا را به طور مستمر در جنگ نئمی نمايد تا افغانستان و امريکا

يکبار در . ی ھا مدعی شدند که ايران برای طالبان سالح ومھمات می دھدئ شد و امريکاءايران در افغانستان افشا

د حملۀ برق آسای نيرو ھای  يک موتر مملو از سالح و مھمات شبانه در نزديکی ھای ولسوالی جوين مور٢٠٠٨

ت و بعد معلوم شد که اين موتر سالح و مھمات را طالبان از ايران به افغانستان وارد کرده ی قرار گرفئامريکا

سه نفر انتحاری که در شھرک غرغری در نيمروز حين ساختن واسکت ھای انتحاری دستگير شدند، . بودند

 بربند کمال خان چند بار حمالتی که. اعتراف کردند که تعليمات نظامی را در شھر زاھدان ايران آموخته اند

ادعا کرد که اين کار توسط ايران سازماندھی شده دولت دست نشانده امنيت ملی به اصطالح صورت گرفت، 

ی را ئی ھا در چند مورد مين ھائد، امريکاباالخره وقتی طالبان جنگ مين را در افغانستان به راه انداختن. است

  .يد کردأئامنيت ملی نيز آن را تصطالح به اکشف کردند که ساخت ايران بودند و بعد رياست 

 ٢٦٢ی که ايران بيشترين مداخله را از آن طريق اعمال می کرد، واليت فراه بود که با ايران ئيکی از جاھا

کيلومتر مرز مشترک دارد و در زمان جھاد، ايران در اين واليت چندين گروپ حزب الھی را سازمان داد که 

چون گروپ ھای کاظم، ستار، غالم جان، مولوی گل احمد، . ز در ايران فعاليت دارندبقايای برخی از آنھا تا امرو
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و گفته می شد که  ی ھا به قتل رسيدئم جان در مرکز فراه توسط امريکامولوی يحيی و غيره که سال گذشته غال

درفراه طالبان پايگاه . ندند از روابط اين قومندان با ايران می فھميدند و به اين خاطر او را به قتل رسای ھائامريکا

مھمی در روستای شيوان ولسوالی باال بلوک اين واليت ساخته و از اين طريق روابط پشترود، خاکسفيد، شيندند ، 

 گذشته بر اين پايگاه حمله کرده و با کشتن بيش ی ھا در خزان سالئامريکا. مين می کردندأادرسکن و ھرات را ت

 طالب اين پايگاه را تسخير نمودند و بعد ايتالوی ھا به اين پروسه کمک کرده به اين صورت گليم طالبان ١٤٠از 

  .تا حدی در اين واليت جمع شد

و ملک قادر که اولی بعد از ظھور طالبان و تسخير اين واليت، دو قومندان جھادی به نام ھای سناتور شيراحمد 

مربوط به حزب اسالمی گلبدين و دومی مربوط به جمعيت ربانی بودند، از فراه فرار و سالھا در بيرجند 

بعد از پاکسازی نسبی فراه تا حدی زندگی در اين واليت روال عادی . زيرحمايت مستقيم پاسداران ايرانی ماندند

اما ايران که ھميشه می خواھد در افغانستان . و گذار می کردندخود را گرفت و مردم در بيشتر نقاط واليت گشت 

اين گروپ . جنگ و درگيری جريان داشته باشد، ده روز قبل يک گروپ قوی و مسلحی را به افغانستان فرستاد

 نفر را در بر می ٣٠٠که سناتور شيراحمد، ملک قادر و عزيز بوجوک قومندانی آن را به عھده دارند، حدود 

اين که اين ھمه سالح ، موتر، . موتر انتقال می يابند و خوب مسلح می باشند٢٠ موتر سيکل و ٤٠ با گيرد که

ات را از کجا کرده اند، ھمه به اين باورند که ايران آنھا را تسليح نموده و به افغانستان فرستاده مموتر سيکل و مھ

به روی » اور و انجيران«شد که در نزديکی قريه است، محل استقرار اين نيرودر ولسوالی پشتکوه قلعۀ کاه می با

  . سرک عمومی پاتک انداخته و موتر ھا را تالشی می کنند

 مرزی ٧٥در بيرجند ايران تعليمات نظامی ديده و از طريق ميل » دورو«و » سپيد آبه«اين افراد در دو منطقۀ 

پايگاه گرفتند و بعد به پشتکوه » سورخاش ھا«م  در کوه انجيران در دره ای به ناءابتدا. وارد افغانستان شده اند

ولسوالی آمده و قريه ھای اين منطقه را در کنترول خود گرفته و تمامی مکاتب را مسدود و به دنبال معلمان اين 

.  اندنمودهجزا بدھند و به اين خاطر اکثر معلمان از اين منطقه فرار »جرم«منطقه  می گردند تا آنھا را  به اين 

 موتر با مين در نزديک  به اين منطقه خود را نزديک ساخت، اما با اصابت يک دست نشانده قوای دولتيکبار

 طالبان ءدر ميان اين قوا . دوباره برگشت کرده، وضعيت را به حال خود رھا کردندفوراً » چاه زندان«قريۀ 

اما اينکه آنھا تا آخر در منطقۀ . ارندولسوالی پشترود که مدتی قادر به آمدن به اين ولسوالی نبودند، ھم حضور د

  .ی وجود داردئقلعۀ کاه بمانند، شک ھا

  قرار دارد و آن را تقويت می کند،ھابرای مقابله با اين گروپ که مستقيماً از ايران آمده و ايران در پشت سر آن

 گروپ ھای اربکی را دارند، تصميم گرفته اند تابه ياد ی از زمان جھاد ئمردم برخی از قريه ھا که بدی ھا

نيز می خواھد تا اين اربکی ھا را مسلح بسازند و به اين ترتيب اين بار دست نشانده در اين فرصت دولت . بسازند

احتمال اين که . مسدود نموده استايران مداخلۀ مستقيم خود را در فراه آغاز کرده و دھھا مکتب در اين منطقه را 

چون گفته می شود که در ھمگامی و . منطقه باقی بماند، بعيد به نظر می رسداين نيرو متحد و ماندگار دراين 

اتحاد واقعی قرار ندارند و ھمچنان اين منطقۀ ھموار در دراز مدت برای ايجاد پايگاه مناسب نيست و بايد بعد از 

ی ميان ئی ھائال رويارواما احتم. يران می باشدچون خانواده ھای اکثر اينان در ا. مدتی دوباره به ايران برگردند

اين که نتيجه چه خواھد بود بعيد به نظر می رسد که قادر . ی ھا در اين واليت ديده می شودئاين گروپ و امريکا

  . ی ھا و ايتالوی ھا گردندئقاومت در برابر حمالت قوی امريکابه م
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  :تظاھرات در پروان

. ن مدرسه را با خود بردندان سه تن از مال ھای ايی در چاريکار مرکز پروئ اپريل  نيرو ھای امريکا١٧شام 

 اپريل حدود ١٨در اين رابطه  روز . ی ھا شک داشتند که اين مال ھا  بخشی از مرکز تروريستی می باشدئامريکا

ی با پوليس قرار ئست به تظاھرات زدند که در رويارو تن از طرفداران اين مال ھا در شھر چاريکار د١٠٠

 پوليس به تير اندازی ،اد که تفنگ ھای شکاری و تفنگچه ھم با خود داشتند، بعد از فير بر واليتاين افر. گرفتند

  .  تن ديگر زخمی شدند٢٥مقابل دست زد که در جريان يک نفر از تظاھر کنندگان کشته و 

 

  :يازده کارمند ربوده شدند

 ١٨ايران وارد افغانستان شده، به تاريخ گزارش ھا در فراه حاکی از آن است که گروپھای مسلحی که اخيراً از 

اين .  انجنير ايرانی را با دو کارگر افغان شان از منطقۀ پشتکوه ولسوالی قلعۀ کاه واليت فراه ربوده اند٩اپريل 

ران که برای ساختن سرکی از مرز ايران تا مرکز واليت فراه کار می کردند، در منطقۀ ھاروت اين يانجن

 اما بسياری به اين باور اند که اين افراد مسلح کوچکترين ضرری به اين ايرانی ھا رسانده .ولسوالی ربوده شدند

ی  دستيگری اين افراد به خاطراساساً . نمی توانند، چون خود شان از جملۀ مزدوران و جاسوسان ايران ھستند

 ھا را ھم کم کرده نمی توانند، اما  اما اينان شاخ بروت اين ايرانی.نيستندشگرد است که گويا آنھا وابسته به ايران 

اين جاده يکی از سياست ھای نفوذی . به خاطر ظاھر امر حتماً چند روزی به نگھداری آنان خواھند پرداخت

چون با اعمار اين سرک تجارت ايران در بخش خراسان جنوب اوج می گيرد و .  فراه استهايران در منطق

  .صاحب درآمد خوبی می شود

  

  ی ھا در افغانستانئمصرف امريکا

 که ی ھا در افغانستان  انجام داده و می گويدئقيقی در بارۀ مصارف نظامی امريکای تحئاخيراً يک مجلۀ امريکا

در حاليکه معاش يک نفر در اردوی .  دالر می رسد٢٧٠٠ی در افغانستان به ئمصرف روزانه ھر سرباز امريکا

 ی ماھانه يکئ می توان گفت که ھر سرباز امريکا روی اين مصرفاز.  دالر است٣٠٠پوشالی افغانستان ماھانه  

اما در بخش ھای ديگری که امريکا در افغانستان مصرف می کنند، گراف اين . مليون دالر مصرف دارد

  .مصارف را  در ماه به يک مليون دالر فی سرباز می سازد

ی به سر می ئد افغانھا در بحران غذا درص٧٠می گيرد که  اين مصارف جنگی در حالی در افغانستان صورت

 برای کشتن ھر طالب و يا فرد القاعده در افغانستان و به عالوهامريکا . برند و توان خريد يک لقمه نان را ندارند

يلی ھا ئای ھا اخيراً فرمايش ساخت مرمی را به اسرئفير می کند و به اين خاطر امريکا ھزار مرمی ٢٥٠عراق 

 ٤٥٥لس سنای امريکا يک ماه قبل گفته بود که امريکا در بخش نظامی تا حال مبلغ اعضای مج. داده است

وری  آی به شدت سرگرم جمعئار اين ھمه مصرف نيرو ھای امريکااما در کن. مليارددالر به مصرف رساند است

  . رد دالر نيستياين در افغانستان است و دھھا معدن را کشف نموده که ھيچ يک از آنھا کمتر از ميلئترياک و ھيرو

  

  

   

  


