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 Reports گزارشھا

  

  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ می ٠١

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٧( 
  

  :زندان قندھار بازھم شکسته شد

 ھمکاران جنايتکار شان شکسته می شود که نشان ئیرھااين دومين باريست که زندان قندھار توسط طالبان برای 

ی شان تالش می ا رفقئیدھد، قومندانان طالب به چه پيمانه در ميان پوليس دولت پوشالی نفوذ دارند و برای رھا می

  .کنند

تر پر از  يک موءآنھا  ابتدا.  طالبان با طرح بسيار دقيق بر اين زندان حمله کردند٢٠٠٨ جون ١٥بار اول  به تاريخ 

 حمله آور طالب با راکت، پيکا و کالشينکوف بر ٤٠مواد انفجاری را در ديوار عقبی زندان منفجر ساختند و بعد 

 ٣٥٠ زندانی را رھا نمودند که در ميان آنان ٩٠٠ محافظ کنار دروازه، ١٥دروازۀ ورودی تھاجم کردند و با کشتن 

 جنگجو عالوه شد و بعد چند عمليات ٣٥٠ھای شان در قندھار ت و با اين عمليات بر تعداد نيروطالب وجود داش

 برخورد می  دست نشاندهالبان فراری عقده مند تر با نيروھای خارجی و دولتچون ط. خونين را به سر رساندند

ھای دولتی اعالن می کردند که به زودی فراريان را دستگير می کنند، اما اين را مردم جدی با اينکه نيرو. دندکر

 .رسيده انددست نشانده می گرفتند، چون می دانستند که طالبان فراری ديگر به جای امن و دور از دسترس دولت ن

 با يک نيروی قوی و روياروی بر زندانبانان زندان قندھار حمله کردند که جنگ ٢٠١٠ سپتمبرطالبان بار ديگر در 

ک شد، اما طالبان قادر به شکستن زندان قندھار تا صبح جريان داشت و در اين اثنا چند موشک ھم بر شھر شلي

.  را مطرح کردند و آن نقب زدن و تونل کشيدن در زير زمين بوده اینشدند تا اينکه برنامۀ بسيار دقيق و پرحوصل

دراين کار عده ای زيادی از مردم افغانستان که در کاريز ھا کار می کنند، ماھر اند و به اين خاطر از ميان خانه ای 

، شامگاھان بعد از آماده ٢٠١١ اپريل ٢٦ متری اين زندان کار را آغاز کردند و بعد از شش ماه به تاريخ ٣٥٠ر د

طالبان اعالن .  زندانی را با خود بردند٥٤١کردن تمامی تدابير سر تونل را در بخش زندانيان سياسی باز کردند و 

 قومندان طالب نيز حضور ١٠٦ نفر ديگر ٥٤٠ ميان  که در ميان اين عده فقط يک نفر طالب نبوده و دردکردن

نيرو ھای دولتی فردای آن از قضيۀ فرار آگاھی پيدا کرده و . داشته که به وسيلۀ موتر از آن منطقه بيرون شده اند
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 که ھشت تن از فراريان را دوباره دستگير کرده ددرواز ھای خروجی ورودی اين منطقه را می بندند و اعالن کردن

اينکه اين دومين بار است که طالبان .   به اظھارات طالبان دستگيری اين ھشت نفر بعيد به نظر می رسدءاما بنااند، 

قادر به شکستن زندان مھم قندھار می شوند برايشان دستاورد بزرگی به حساب می آيد و اين دولت است که با بی 

شايعاتی نيز وجود دارد که بنا به مشی مصالحه با  با اين که .کفايتی خاصش يکبار از دو سوراخ گزيده می شود

طالبان دولت خود در اين کار دست داشته است، اما با توجه به چگونگی اين فرار بعيد به نظر می رسد که ھمچو 

  . گرفته باشدصورتتبانی 

  

  :گسترش اربکی ھا

وی به اين باور است . ستان می باشد ناتو در افغانئی سازی يکی از برنامه ھای مھم پتريوس قومندان امريکااربکی

، ن موجوديت چنين امنيتی می توانندکه بدون اربکی ھا نمی شود، امنيت دھات افغانستان را گرفت و طالبان بدو

اما اين که باالخره نتيجۀ اين اربکی سازی و مسلح سازی لومپن ھا چه فجايعی . مکاتب و شفاخانه ھا را آتش بزنند

 جنگ زرگری ميان کرزی و ءبرای اين کار در ابتدا. رای اين جنرال فاشيست، اھميتی نداردرا به بار می آورد ب

  . و از اربکی سازی حمايت کردآمده، اما بعد ھا بر طبق معمول کرزی کنار آمدپتر يوس به وجود 

 سر می برند و ساخته شده، مردم در نا آرامی به» پوليس محلی«در مناطقی مثل کندز که اين اربکی سازی به نام  

در اين حال وزارت داخله اعالن کرده .  کاری ندارد،صد ھا تن شکايت دارند که اين پوليس غير از دزدی و جنايت

چون .  واليت می شود٢٧ ھزار تن اربکی ساخته شده است که شامل ٢١ ولسوالی حدود ٧٧است که تا حال در 

با اينکه وزارت داخله می گويد که اين افراد بر .  رو می آورندمردم در سرتاسر کشور بيکار اند، لذا به اين کار ھا

 تن از اين پوليس آموزش نظامی ديده اند، اما گزارشات حاکی از آن ٥٠٠٠طبق انضباط اين وزارت کار می کنند و 

است که اربکی ھا به ھيچ کس تن نداده و در مناطق شان ھرچه دلشان بخواھد، ھمانطور عمل می کند و شباھت 

  . کامل به مليشيا ھای نجيب و چپاولگری ھای آنھا دارند

  

  : حملۀ انتحاری طالبان٣٠

 نفر طالب ٥٠٠در اين مدت .  حملۀ انتحاری در مناطق مختلف کشور به راه انداخته اند٣٠ اخير ماهطالبان در يک 

ضعيت ھوا در بسياری از در ماه اخير که و.   نفر آنان دستگير شده اند٢٠٠٠در سراسر کشور کشته شده و حدود 

اما تعداد تلفات پوليس نيز .  ر خورده و گرم شده، درگيری ھا نسبت به دو ماه قبل بيشتر بوده استييمناطق کشور تغ

اين در گيری ھا در حالی ادامه دارد .  نفر بوده و تلفات اردو نيز به ھمين پيمانه بوده است٧٠ تا ٥٠ مياندر ھر ماه 

 طالب را بازھم وارد صفوف خود کردند که اين گروه برای طالبان روحيه و ٥٤٠دان قندھار که طالبان با زدن زن

در اين حال از واليت سرپل گزارش می رسد که پوليس يک ديپوی بزرگ ماين را کشف .  مورال بيشتر می دھد

اين ماين .  استودهموجود ب ماين ضد پرسونل که ساخت ايران، پاکستان و روسيه است، ١٩٣کرده است که در آن  

ھا از قريل چارموک چھار باغ اين واليت به دست آمده و ممکن توسط طالبان برای انجام عمليات ھای بعدی شان 

جا می ه  است که در مسير راه اشغالگران جابئیدر اين ماه ھا ماين از خطرناکترين سالح ھا.  جا شده باشنده جاب

  .گرفته می شودشود و جان بيشتر آنھا با اين نوع جنگ 

  

  :زمينه سازی برای پايگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان
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با اينکه چند روز قبل وزير داخله که يکی از جنايتکاران شورای نظار است، اعالن کرد که بحث بر سر پايگاه ھای 

 بسياری اين دايمی امريکا در افغانستان نه که بر سر ھمکاری ستراتژيک ميان دو کشور مطرح می باشد، اما

 و اشغال ئیصحبت ھا را عاری از حقيقت دانسته، اين جاسوسان را زمينه ساز اصلی پايگاه ھای درازمدت امريکا

 ميان کرزی و بوش در کمپ ديويد قرار دادی به ٢٠٠٥بار در  برای چنين پيمانی يک.  دايمی افغانستان می دانند

 رساند و حال قرار است ء خارجۀ دولت پوشالی آن را به امضا بار ديگر سپنتا وزير٢٠٠٨ رسيد و بعد در ءامضا

 شود و  به اين خاطر تحليلگران جاسوس غرب بيشتر خود را نمايانده و روز ھا در ئیکه اين طرح و اشغال نھا

کرزی به .  مورد آماده بسازنداين صحبت می کنند و می خواھند ذھنيت مردم را در !!"موھبت"تلويزيون ھا از اين 

 ھا چنين پايگاه ئیين خاطر قرار است که در ماه قوس لويه جرگه را داير کند و به نام مردم افغانستا ن برای امريکاا

  .ھای را رسميت ببخشد

پس  .اين روشنفکران جاسوس پيوسته پاکستان را علم کرده که اگر امريکا نباشد بار ديگر طالبان آنھا را می خورند

احمدسعيدی، نجيب هللا منلی، . افغانھا باشند» مھمان«خوب است که غربی ھا برای دايم » ثباتی«برای چنين 

زرياب، پرتو نادری، عزيز رفيعی، عاشر، عبدالحميد مبارز، عبدهللا موالنا، نورالحق علومی، شکريه بارکزی،  

  .از اين جمله می باشند... ثريا پرليکا، سنجرسھيل، رضوانی، سلطانزوی، فوزيه کوفی 

 نشب و روز اين بحث را انجام داده و بدون اينکه خود امريکا تا حال رسماً چني» قانع کننده«اينان با داليل بسيار 

که آماده کردن ذھنيت مردم را چيزی را مطرح ساخته باشند، اين جرثومه ھا را وارد بازار کرده تا وظيفۀ شان 

 ھيچ تعللی جان کنی کرده تا برای ھفت پايگاه نظامی امريکا در کابل، قندھار، قالت، آنان ھم بی. انجام دھند ،است

    مزار، ھلمند، نيمروز و شيندند زمينه  را مساعد سازند

  

  :مزدوران ايران در غرب افغانستان

ه و شيب ررد مرد مسلح که از ايران به واليت فراه آمده ودر ولسوالی ھای انا٢٠٠جا شدن بيش از ه به دنبال جاب

بدنام می باشد، ھای از اخوانی يکی جا شدند، يکی از سرکردگان آنھا به نام شيراحمد سناتور که ه کوه قلعه کاه جاب

ن ايران که بايد عمليات می کردند، يکباره دوستان طالب خود را رھا کرده و به شھر فراه آمده و ازير فشار پاسدار

 ھای می ئیلک قادر جمعيتی ھم به زودی به شھر فراه می آيد و تسليم امريکاگفته می شود که م. به دولت تسليم شد

 انجنير ايرانی که از اعضای اطالعات ايران ١١اما اين نيرو ھا که در روز ھای اول آمدن به اين منطقه، . شود

 ريش سفيدان برای بعد از چند روز که تالش ھای. بودند با دو راننده افغان دستگير کرده به قريه انجيران بردند

 به فراه آمد و با معاون والی فراه به قلعه کاه رفت و در آنجا ھرات نرسيد، سرقنسل ايران از ئی آنھا به جائیرھا

خودش تنھا با يک موتروان افغان به انجيران رفت و بعد از چند ساعت يازده جاسوس ايرانی را با خود آورد و ھمه 

اين گروه اکنون ھم در اين منطقه گشت و گذار دارند .  ايران کسان ديگری نيستنددانستند که اين گروه جز جاسوسان

 می کنند، اما اينکه چرا چنين عملياتی ئی ھای مستقر در فراه برای زدن اين گروه سخت دندان خائیو اما امريکا

  .ال بر انگيز می باشدؤصورت نگرفته برای بسياری س

  

   سالمت رفت به جانجمعه خان ھمدرد از انفجاری

 ھا در رابطه و مغازلۀ ئیجمعه خان ھمدرد که يکی از جنايتکاران مشھور حزب گلبدين است و امروز با امريکا

بسيار نزديک قرار دارد، مدتی والی شبرغان بود که با تظاھرات دوستمی ھا از اين واليت رخصت شد و حال والی 
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ورد حمله قرار گرفت که در داخل موتر او مينی جاسازی شده  اپريل در گرديز زمانی م٢٦وی روز . پکتيا می باشد

وی زمانيکه مين منفجر شد ، از موتر پياده شده بود و به اين خاطر او آسيبی نديد آما موتروان و دو باديگاردش . بود

گيردو  صورت می ه ایاين دومين باريست که در گرديز بر والی پکتيا چنين حمل. در اين انفجار سخت آسيب ديدند

 بر حکيم تنيوال والی وقت پکتيا عمليات انتحاری صورت گرفت و او توته توته شد اما اين بار ٢٠٠٨يکبار در 

  .جمعه خان ھمدرد زنده بر آمد

در اين ھفته ھا که طالبان تصميم به عمليات بر افراد مھم دولتی و ھمکاران دولت را  گرفته است، چند تن به شمول 

 را در اينھفته ھا  به قتل کندزندان امنيه قندھار و موالنا عبدالرحمن سيدخيلی قومندان امنيۀ خان محمد مجاھد قوم

 اپريل ٢٤در اين جريان به تاريخ . رساندند، ملک زرين يکی از جنايتکاران جھادی نيز در اسمار کشته شد

در شھر لشکر گاه مورد حمله سيدظاھر آغا که رئيس شورای واليتی ھلمند و رئيس شورای کميسيون صلح بود نيز 

نگ افراد دولتی سست شده وکوشش می کنند تا کمتر گشت و  روز ھا تَ اينبه اين خاطر در . قرار گرفته و کشته شد

  .گذار داشته باشند

  

  :حمله بر اکماالت امريکائی

ف مھم و اصلی اکماالتی ناتو و امريکا که از طرق مختلف وارد افغانستان می شوند يکی از اھدا کاروان ھای

 خاک پاکستان حين عبور اين کاروا ن ھا به سوی دراين حمالت بيشتر . طالبان در اين مسير ھا به حساب می آيد

اپريل حينی که يک  ٢٦درروز سه شنبه ، . قندھار و جالل آباد مورد حمله قرار گرفته و بسياری حريق می شوند

ی بودند در نزديکی روضه عملياتی برآنھا از سوی طالبان  از غزنگذشتنی اکماالتی در حال  موتر١٦کاروان 

در اين ميان در ھمين تاريخ بازھم يک عمليات انتحاری بر .  موتر حريق شدند١٦صورت گرفت که در نتيجه ھر

 انتحار کننده بر موتر سيکلی انجام ناين عمليات را دو ت. زديک گرشک صورت گرفتکاروان اکماالتی ناتو در ن

ون می خواستند ھردو يکجا جنت بروند، لذا اين کار کوچک را که ھردو انتحاری کشته و دو تن از دادند و چ

در اين عمليات بر موتر ھای کاروان اکماالتی آسيبی وارد . تفنگداران اين کمپنی امنيتی زخمی شدند به سر رساندند

  .نشد

ن چقدر اثر داشته می تواند، نمی سنجند، فقط انتحار ی ھا که افراد روانی و مريضی اند، اين را که عمليات شا

 آخرت به ديوانۀ رسيدن که دارند که چه وقت به جنت برسند و از سوی مولوی ھا آنقدر سحر می شوند ئیوارخطا

می شوند، اما تا حال ھيچ مال يا مولوی عمليات انتحاری نکرده، انسان ھای جاھل وبيسوادی را به اين کار تشويق 

  نه خود کشی دو تن برای از بين بردن يک موتر لوژستيکی جز ديوانگی چه بوده می تواند؟می نمايند، ور

  

  :حمله در پوھنتون ھوائی

 ئی اپريل حينيکه چند تن از افسران خارجی با افسران افغان در اين پوھنتون در نزديک ميدان ھوا٢٧صبح روز 

 تفنگ بر اين جلسه حمله کرد که بعد از يک درگيری کابل جلسه داشتند، يک فرد نظامی که پيلوت افغان بود، با

 قتل رسيد، اما اين که در جريان اين حمله چند تن را به قتل بهمختصر فرد حمله کننده از سوی محافظان اين منطقه 

وليت اين حمله را به دوش گرفته، ؤاما طالبان مس. زی گفته نشده استرساند، از سوی وزارت دفاع و داخله چي

ه اين فرد کی بوده و اينک تن آنان زخمی شده اند، اما ١٠ افسر خارجی کشته و ٥کردند که در اين حمله اعالن 

  .چگونه به اين محل داخل شده و چرا دست به اين کار زده است تا حال روشن نيست و آژانس ھا ھم چيزی نگفته اند
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رين سياست ھای اسالم سياسی اعم از اخوانی و  يکی از قديمی ت"شھيد دزدی"نبايد ناديده انگاشت که را يک نکته 

آنھا با  اين . طالبی بوده، آنھا بار ھا کوشيده اند تا با ديده درائی بزرگ نمائی نموده ھر عملی را به خود نسبت دھند

از جمله ضمن خود را بزرگ نشان . نوع حرکتھا تالش می ورزند تا چند ھدف را با يک دروغ به دست بياورند

منظور کسب امتيازات بيشتر از ھزاران طرف، ھرنوع حرکت ديگری را که مستفل از آنھا صورت گيرد دادن به 

 استعماری نيز در یتا جائی که تجربه نشان داده رسانه ھا. دنچه سازمانيافته باشد و يا ھم خود به خودی تخطئه نماي

  .چنين تبليغاتی با آنھا ھم نوا می باشند

  
  
  
  
  


