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  در افغانستان چه مي گذرد؟
) 14(  

  
  : مال برادر اخطار داد 

ً ابان نظارت، کنترول و ھدايت دارد و اکثر مال برادر که به عنوان وزير دفاع طالبان بر تمام حرکات و عمليات طال

 آدم خيل زندگی دارد و نسبت قومی با مال عمر رھبر طالبان دارد به ۀخصوص در دره در منطقه قبايلی پاکستان ب

به .  ثور در اخطاريه ای  اعالن کرد  که سر از دھم ثور عمليات اين گروه افزايش خواھد يافت٩روز چھار شنبه  

 در .ن به روز پنجشنبه دھم ثور طالبان در کنر با سالح ھای سبک و سنگين بر پوسته ای حمله کردنددنبال اين اعال

درين جريان . ی به قتل رسيدندئامريکای و دوتن از عساکر جانی ئجريان اين حمله سه تن از عساکر اشغالگر استونيا

بسيار شديدی بود که بعد ازين اخطار به سر اين يکی از حمالت . ھفت سرباز نيروی پوشالی افغان نيز کشته شدند

بسياری به اين باور اند که اين اخطار مال برادر بعد از آن صورت ميگيرد که طالبان پاکستانی در جنگ با . رسيد

اردوی پاکستان مصروف بوده به اين درخواست مال عمر که از طالبان پاکستانی خواسته بود که به افغانستان به 

ی به وردک و ئ باورود نيرو ھای اشغالگر امريکابسياری به اين باور اند که. و بيايد، اما نيامدندکمک نيروھای ا

لذا اين . جا شده انده لوگر طالبان درين منطقه تا حدی روحيه شانرا باخته اند واز دھات به مناطق دور دست جاب

 .اعالن غير مترقبه بيانگر اين استيصال ميباشد

 تن را ۶ می در اثر انفجار دادن يک مين در ميان عامۀ مردم در جادۀ مرکزی شھر گرشک، طالبان صبح روز سوم

فاشيست ھای بنيادگرای طالب و نيرو ھای اشغالگر . به قتل رساندند که دو طفل مکتب در ميان کشه شدگان ميباشد

به قتل ميرسانند و يا طالبان با غربی بدون کوچکترين درکی از انسانيت ، يا با بمباران ھای شان اطفال و زنان را 

 طالبان شب يکشنبه، دوازدھم ثور بر .چنين عمليات ھای کور انفجاری و انتحاری به قتل اين ھموطنان ما ميپردازند

 ھندی ھا صورت ميگيرد، با اين حمله خساره ۀکار اين بند که به وسيل. پوسته ھای بند سلما در ھرات حمله کردند

 .  عسکر را به قتل رسانده اند۶دعی شدند که نيافت، اما طالبان م

  :کرزی ثبت نام کرد

دو .   ثور  کرزی و دو معاونش در دفتر کميسون مستقل برگزاری انتخابات رفته و ثبت نام کرد١۴روز دوشنبه  ، 

ست، تا حال فقط با اينکه فقط چھار روز به ختم ثبت نام کانديدان مانده ا.  معاون او فھيم قسيم و کريم خليلی ميباشند
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 نفر اعالن کانديداتوری کرده، کس ۶٠ثبت نام کرده اند و با اينکه تا حال ) شھنواز تنی، اکبر بای و کرزی( سه نفر 

  . ديگری به اين کميسيون نيامده است

ی ھا شکايت دارد و ميگويد که تصميم داشتند تا جاللی را عوض او به قدرت ئکرزی که در ھر جا از امريکا

د، اما چون ديدند که جاللی مورد حمايت مردم قرار نميگيرد و مدير نيست لذا از او دست کشيده و حال نبرسان

از سوی ديگر تعيين دو جنايتکار جنگساالر به عنوان معاونان کرزی، انتقادات .  مجبور اند که از کرزی دفاع کنند

 فھيم را به عنوان قدمی در رھا ساختن ٨٣سال کرزی در انتخابات . را بر انگيخته است " جامعه مدنی"نھادھای 

دولتش از قيد جنگساالران ، به معاونيتش کانديد نکرد و ازين کار سود فراوانی برد، اما حال او را بار ديگر کانديد 

ی ھا مطمئنا ئامريکا. نايت کمتر از فھيم ندارد چيزی در جخليلیمينمايد، در حاليکه اين برای ھمه روشن است که 

.   مثل کرزی نميتواند چنين تصميمی را سر خود بگيرد"موسيچه ای"ن انتخاب حمايت ميکنند، در غير آن ازي

سناريوی مخالفت کرزی با امريکا روز تا روز خود را بيشتر مينماياند و اين فقط ساده لوحان و سطحی نگر ھا اند 

اين اکت را در تاريخ، مزدوران بسياری  کرده که . ی ھا قرار گرفته استئميکنند، کرزی در تقابل با امريکاکه فکر 

ی ھا کرزی را کاغذ تشناب  ميساخت، گل آقا شيرزی که يکی از ئدر صورتيکه امريکا. از مانده استبيشتر به ن

خود که احمد ضيا مسعود را  ميباشد، از کانديداتوری ٣٠٠ ۀوابستگان مھم امريکاست و گفته ميشود که عضو کميت

.    کرزی نميگذشتۀبه حيث معاون اول و انوری را به صفت معاون دوم خود انتخاب کرده بود،  با ديدن زن و بچ

درين حال برخی از رسانه ھا مينويسند که جاللی نيز از کانديدی خود گذشته و بسياری به اين باور اند که امريکا 

در حاليکه اشرف غنی احمد . سيمبوليک بياورند و ديگران را در کنار او قرار دھنداين بار ميخواھد تا کرزی را 

 ثور  ١۵زی نيز برای کسب چوکی رياست جمھوری ، رجز خوانی ميکند، زلمی خليلزاد قرار است روز سه شنبه  

.  بر خواھد انگيختاورود زلمی خليلزاد به کابل بحث ھای بسياری ر.  انتخابات گرددۀبه کابل بيايد و وارد پروس

زيرا خليلزاد از دموکرات ھا . د کرد، يانه تا ھنوز روشن نشده استنی ھا از مامور خود حمايت خواھئاينکه امريکا

نيست، اما يکی از اطالعاتی ھا و ستراتيژيست ھای مھم امريکا ميباشد و کسی باور ندارد که او بدون اجازه ای 

ی پيوسته کرزی و حکومت او را تخريب ميکنند، ئ که نشرات امريکاًمخصوصادولت امريکا وارد اين ميدان شود و 

با اين خبر که خليلزاد به کابل می آيد، قرار . نشراتی که ھميشه به نحوی از  پاليسی ھای امريکا جانبداری ميکنند

ھد که با آمدن خليلزاد نزد  می به تعويق افتاد که اين خود نشان ميد۴ثبت نام داکتر عبدهللا به معاونيت محقق در روز 

 ۀخصوص که گفته ميشود مدت ثبت نام برای يک ھفته مزدوران امريکا معادله ھا در انتخابات تغيير خواھد يافت ب

  .ديگر به درازا کشيده خواھد شد

  : درگيری و تلفات در ولسوالی غازی آباد کنر

 بزرگی ۀ افغانستان، طالبان و حزب اسالمی حمل ثور بعد از اعالن مال برادر مبنی بر تشديد جنگ در١٣در روز 

اين حمله که با سالح ثقيل و خفيف سازماندھی .  حاجی جمعه خان بر ولسوالی غازی آباد به راه انداختندۀندرا به قوم

ی امريکا ، ئ ھوای تن از افراد پوليس را گرفت و با دوام جنگ نيرو٢۶شده بود، جان سه سرباز امريکايی و 

 و عده ای ه طالب به قتل رسيد٣٠ کوبيدند که بيش از تيليکوپتر ھای شکاری مواضع طالبان را به شدًمخصوصا ھ

ی ھا ئی بود که امريکائاين درگيری که شکل جنگ منظم را داشت يکی از سخت ترين جنگھا. بيشتری زخمی شدند

 نبرد بيرون کنند و به اين صورت ۀطالبان برخی از تسليحات خود را نتوانستند از صحن. درين واليت تجربه کردند

  .  ی افتادندئ امکانات به دست نيرو ھای امريکااين

  :جنگ در ولسوالی باال بلوک فراه يکروز ادامه داشت
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ًولسوالی باال بلوک  يکی از مناطق مھم جنگی در واليت فراه بوده، مخصوصا قريه شيوان اين ولسوالی که ھلمند و 

با اينکه در داخل اين ده .  متصل ميسازد برای عبور و مرور طالبان بسيار مھم ميباشد را به شيندند و ھراتهبکوا

اردوی پوشالی موقعيت دارد، اما طالبان پيوسته ازين منطقه که راه ھای ھرات و قندھار از از بسيار قوی ه ایپوست

 اپريل حينيکه دو ٢۵به تاريخ . مايندآن ميگذرند، افراد دولتی را از موتر پياده کرده، يا ميکشند و يا باجگيری مين

د طالب ، نماينده در مشرانو جرگه پوشالی قصد عبور ازين منطقه را داشتند به وسيله افرا"نفس گل خدمت"پسر 

.  که نزد دولت زندانی ھست، گرديدند ی يک تن از افراد طالبئی آن خواھان رھائدستگير شدند و در بدل رھا

به اين اساس روز چھاردھم ثور بازھم طالبان سه تن از افراد دولتی را از موتر .  استچيزيکه تا حال نتيجه نداده

  به اين ولسوالی رفته و جنگ شديدی ميان "پی آر تی"لذا نيرو ھای دولتی و تيم . پياده کرده و تير باران نمودند

 از طالبان به قتل رسيدند و نيرو طالبان  و اين نيرو ھا درين ده درگرفت و چند ساعت ادامه يافت که حدودسی نفر

ی بر طالبان وارد ئثر بمباران ھيلوکوپتر ھای امريکااين تلفات از ا. ھای دولتی نيز تلفات سنگينی را متحمل گشتند

  .شده است

  :ايتالوی ھا يک نفر را کشتند

ت به سوی شھر ھرات ی ھرائايتالوی از ميدان ھوا به تاريخ سيزدھم ثور حينيکه يک کاروان نيرو ھای اشغالگر 

در حرکت بود و يک کروال به دنبال اين نيرو حرکت ميکرد، حين نزديک شدن به کاروان مورد فير اين نيرو ھا 

نيروھای خارجی در افغانستان حين حرکت افغانھا را . قرار گرفته که دوتن در آن زخمی و يک طفل به قتل رسيد

اينکه بدانند، چند نفر را کشته اند،  ی انداخت ميکنند و حتی بران خواستمورچه ھم حساب نکرده، بر ھر که دلشا

  . توقف نميکنندۀلحظ

  

 


