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  در افغانستان چه مي گذرد؟

 )12(  
  

  :عمليات امريکايی ھا در چک وردک

 به صورت در آن نيروھای طالب و گلبدين چک وردک از ولسوالی ھای ميدان وردک است که از دوسال به اين سو

باری درين ولسوالی نزديک بود که ميان اين دو نيرو درگيری به وجود آيد، اما نيرو . دنقوی و گسترده مستقر ميباش

 طالبان درين ولسوالی که توليد سيب و زردآلوی آن نام دارد، از دھقانان . ھای حزب اسالمی به طالبان امتياز دادند

ی ی ھائنزديک ميباشد، لذا امريکا امتياز ھای خاصی ميگيرند و چون به واليت کابل ھماين منطقه زحمتکش 

 نيروی تشويش داشته و به اين خاطر با به قدرت رسيدن بارک اوباما يک و نيم ھزار حضور  ھميشه ازين اشغالگر

 اداره مستعمراتیی و ئھای امريکا نيرو کاروانيکچھارم ثور به تاريخ . ی درين واليت مستقر شده استئامريکا

ازين ولسوالی عبور ميکردند که طالبان بر آنھا حمله کردند تا مانع عبور اين نيرو ازين دره گردند و به مرکز 

ی را به صحنه طلبيده و جنگ بيش از چھار ئی به زودی نيروی ھوائامريکاجانی اما نيروھای . ولسوالی نرسند

 گير ی اشغالگر ومزدوران بومی آنھا  نيروھاحلقۀ محاصرۀطالبان در  لۀ نيروی ھوائیبا مداح.به درازا کشيدساعت 

اجساد سی تن ازين طالبان به دست .  نفر تلفات موفق شدند از معرکه بر آيند٣٠ باالخره بعد از دادن کهماندند 

ی ئدرين جنگھا امريکا. استب نرسيده ی آسيئنيروھای اشغالگر امريکا  درين حمله به. افتاد پوشالیھای دولتنيرو

حال گفته ميشود که نيرو . ھا از ھليکوپتر ھای پيشرفته استفاده کرده و طالبان را زير فشار سنگينی قرار ميدھند

اخل افغانستان تا ، اما در درا نيز از رژيم آخوندی ايران به دست آورده اندھای طالبان سالح ھای ضد ھيليکوپتر 

  .ئيد ننموده استله را تاأحال کسی اين مس

  

  :ی افراد ملکی به افغانستان ميفرستنداشغالگران امريکا

 اوباما که برگ برنده اش افغانستان را قرار داده، اينک اعالن ميدارند که به بازسازی   بعد از به قدرت رسيدن

سازی را به افغانستان  نظارت بر اين بازرایخاطر يک تيم دونيم ھزار نفری ب کرد و به اين خواھندافغانستان توجه 

 نفر ازين تيم به افغانستان می آيند و افراد ديگر ۶٠٠رئيس اين اداره اعالن کرده است که تا آخر جون . ميفرستند
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زيرا . د کسی به آن باور نداردن برای بازسازی به افغانستان می آيًاينکه اين افراد واقعا.  فرستاده خواھند شدًبعدا

ی و کمپنی ھای آن ئفرستاده شده، خود دونرھای امريکا افغانستان به نام بازسازی تا حال ی که بهئبيشترين پولھا

  .اين را ھمه ميدانند و کشور آنھا را بلعيده اند

 ھزار ميل سالح در ٨۵مثال  (ی ھا که فاسد ترين افراد را برای بازسازی و کار به افغانستان ميفرستندئ امريکا

 خود نشان ميدھد که وظايف اين گروپ غير نظامی )ردد و بعد کسی از کسی نميپرسدافغانستان يکباره الدرک ميگ

 دولت مزدور چه بوده ۀدر صورتيکه اينان به باز سازی بپردازند، پس وظيف. ھرچه باشد، باز سازی نخواھد بود

ی ھا ئاست که امريکای عظيمی روميتواند؟ اما بسياری از صاحب نظران به اين باور اند که اين نيروھا جزئی از ني

افغانھا . برای اشغال درازمدت افغانستان از آنان کار خواھند گرفت، نه اينکه افغانستان را باز سازی خواھند کرد

معتقد اند که اگر معاش و مصارف عظيم اين نيرو به افغانھا داده شود، زندگی شان بھبود خواھد يافت، در حاليکه 

ران اطالعاتی درين منطقه دارند البد زير اين نام تصميم دارند اين عوامل خود را جايی ھزاه امريکا تصميم به جاب

اين مردم افغانستان اند که با چنين دولت مزدوری کوچکترين تصميمی در مورد سرزمين شان . جا بسازنده جاب

 جنوب و شرق کشور  اين گروپ در حالی فرستاده می شود که نيروھای اشغالگر امپراتوری جھانی. گرفته نميتواند

ما را به خرابه ای تبديل کرده و در ھر بمبارد شان منازل مسکونی را ويران و توده ھای زحمتکش کشور ما را می 

  .کشند

  

  :اين بار واليت قندھار را ھدف قرار دادند

. ھجوم بردند قندھار  پوشالی بر دروازه والیپنجم ثورسه انتحار کننده با واسکت ھای انتحاری به  روز شنبه ، 

 پوليس محافظ، دو انتحاری ديگر قادر شدند ۵ دروازه خود را منفجر نمود و با کشته شدن در نزديکانتحاری اول 

اما در داخل نيز با مقاومت محافظان والی مواجه شدند که درين ميان به کسی . که به درون صحن واليت داخل شوند

 اخير ۀن چندمين بار است که مقامات دولتی دولت پوشالی در چند ھفتاي.  آسيب نرسيد و قادر به کشتن والی نشدند

مشھور به پادشاه  (چند ھفته پيش دفتر شورای واليتی قندھار که احمدولی کرزی. مورد حمله قرار ميگيرند

 تن از جمله معاون اين چند در آن قرار گرفت، که ۀ برادر حامد کرزی رئيس آن است مورد چنين حمل)ھيروئين

 اپريل ، نورمحمد خان رئيس ششمدرضمن روز يکشنبه . شورا به قتل رسيدند، اما به احمد ولی آسيب نرسيد

اين حمالت در شھر قندھار در حالی صورت .  طالبان در مرکز واليت کشته شدۀترانسپورت قندھار نيز در يک حمل

 پوليس، اردو ، درين واليت مستقر بوده و در کنار آن ھزاران سربازیئی و کانادائامريکاسربازميگيرد که ھزاران 

مين نظم و امنيت اين واليت و مخصوصا شھر قندھار مستقر أولت پوشالی نيز در قندھار برای تو امنيت ملی د

ت انتحاری را ميباشند، اما مخالفان به اين آسانی در مرکز شھر ميتوانند، افراد دولتی را اين چنين شکار کنند و عمليا

  . در قلب شھر بر واليت انجام دھند

  

  :آلمانھا به جنگ نميرفتند، جنگ نزد آنان رفت

آلمان در چارچوب نيروھای ناتو در قندوز مستقر ميباشند که درين چند سال کشمکش و جنگی درين اشغالگر قوای 

 پشتون نشين است، بعد از سقوط امارت ن از آاما از مدتی به اين سو طالبان درين واليت که نيمی . منطقه نداشتند

 در چند وحشی در اولين اقدامطالبان .  خطا نموده اندشان بار ديگر فعال شده  و نيروھای آلمانی را سخت وار

 جلوگيری کرده و اخطار ًاز رفتن دختران به مکتب جد به اينسو ا حمل٣١ ولسوالی گورتپه از ًولسوالی، مخصوصا
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 سخت جزا خواھد ديد، لذا مردم اين ولسوالی با اين فشار و نيروھاه مکتب برود از سوی اين نموده که ھر دختری ب

 تخليه مينمايند و شھر قندوز روز تا روز شاھد تجمع موج عظيمی رافشار ھای ديگر طالبان ھمه روزه اين ولسوالی 

ی مھمی را تدارک ه ئد که عمليات تصفين واليت گفته انگرچه نيرو ھای آلمانی مستقر دري. از مردم ولسوالی ميباشد

 زودی به واليت ھمجوار قندوز، بغالن که قبال از پايگاه ھای بهميبينند، اما بسياری به اين باور اند که نا امنی کنونی 

 وسيعتری ۀ ودران صورت نيرو ھای خارجی در دايرکشيده خواھد شدمھم طالبان در شمال به حساب می آمد، 

 قبال زلمی خليلزاد يکی از ايدئولوگ ھای امپراتوری امريکا در نشست دوبی .  خواھند گشتمجبور به پاکسازی

زودی واليات قندوز و بغالن ناامن خواھد شد، چيزی که ه گفته بود که در صورتيکه تغييری در افغانستان نيايد ب

  !!شد

  

  : کردندمسمومشاگردان مکتب را 

.  کردندمسموم صادقی در مرکز واليت پروان را به شکل نامعلومی  تن از دختران مکتب٣٨ششم ثور به تاريخ 

نکه دو ساعت درسی را سپری نمودند، حين تفريح يکباره يکی پی ديگری به زمين آدختران اين مکتب بعد از 

 ی امنيت اين مکتب گمارده شده بود، دچار ضعف و بيحالیرا تن به شمول يک پوليس که ب٣٨ در اين حادثه  .ندافتاد

، معلوماتی در دست نمودند مسمومدرين زمينه که چگونه و چه کسانی اين دختران مکتب را. شده به زمين افتادند

 ه ای به ھر شيو شماری از تنظيم ھای جنايتکار جھادی که ھمفکر طالبان انداز چندی به اينسو طالبان و . نيست

رند و از ھر طريقی ميکوشند تا از رفتن دختران به کوشش ميکنند تا دشمنی شانرا با تحصيل زنان به نمايش بگذا

 در پروان نيز حادثهحال که بسياری از مکاتب اطراف واليت کندز در حال بند شدن اند، اين . مکتب جلوگيری کنند

ن شان به مکتب ارتاز رفتن دخنيز و عده ای به مرکز آمدهت اياز والھا اثرات خاصی بر خانواده ھا گذاشته، برخی 

  .گيری به عمل خواھند آوردجلو 

  

  :سياف عامل سيا و کارگردان سياست ھای امريکا

  ی تاجکستان گفته بود که ئتی با فھيم و سروری در ميدان ھواسازمان سيا در مالقاۀ زمانی گيرول شيرون فرستاد

ياست ھای ميشه در سبه اين خاطر اين ريش دراز شيطان ھ» از سياف تشويش نداشته باشيد، او از خود ماست«

ی ئز مشکالتی که درين روز ھا امريکايکی ا. ی ھا بعد از کنفرانس بن در افغانستان مطرح ميباشدئدولت و امريکا

 غير قانونی حکومت کرزی  از اول جوزا تا برگزاری انتخابات رياست ۀھا در افغانستان با آن مواجه اند، ادام

فان کرزی ھميشه اين را تمسک قرار داده مخالفت شان را با به اين خاطر مخال.  اسد سال جاريست٢٩ در جمھوری

 حکومت کرزی را تائيد و بعد سفارت امريکا ۀستره محکمه ادامبه اصطالح نکه آاما بعد از . کرزی اظھار ميدارند

نيز فروکش کرد و به اين خاطر که آخرين پوشالی جرگه  ی مھر گذاشت، تا حدی مخالفت اعضای ولس آنبر

  تن به اصطالح ازين وکيالن را جمع کرد١۵٠ در خانه اش ششم ثوربه روز سياف الفان را خفه نمايد، اعتراض مخ

 تن ديگر که خود را در برابر اين اقدام سياف ۶٠ ماه ديگر مھر تائيد گذاشتند و ٣ کار کرزی در ۀو آنھا بر ادام

  .  مدت راه قانونی را پيدا کند کارش درين ۀعاجز يافتند، اعالن کردن که خود کرزی بايد جھت ادام

       

  

 


