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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٠۶.٠۵.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۶٨(  

  :قندھار و نا امنی

اين . رای طالبان و القاعده به حساب می آيد بقرار دارد يکی از مھمترين والياتواليت قندھار که در جنوب کشور 

ن بيشتر مستحکم آواليت در زمان حاکميت طالبان مزدور و جاھل مرکز امارت  آنان بود و به اين خاطر امروز در

 آغاز کردند، ه فعاليت ھای شانرا دوبارسپتمبر ١١ شکست به دنبالکه طالبان بعد ازآندر سالھای اخير . ميباشند

سال گذشته در قندھار نسبت به ھر واليتی بيشتر زرع مواد .   می آيدترين سنگر ھای طالب  به حسابقندھار از مھم

 ھزار ٣٠و اکنون در قندھار حدود   نيم مواد مخدر افغانستان ازين واليت به دست آمدًمخدر صورت گرفت و تقريبا

ند که درين واليت ھمچنان جنگ وجود جا ميباشد و با آن ھم چون سياست شان ايجاب ميکه نيروی اشغالگر جا ب

 ھا بعد از عمليات خونين مارجه تصميم گرفتند که ئیاما امريکا.  به عمليات تصفيه کننده نميزنند داشته باشد، دست

آنجا به را در ونظم خودشان آرامش به اصطالح  را به سر برسانند و به خاطر تصفيهدرين واليت نيز عمليات  

 بسيار تبليغ مينمايند و ء وقتی عمليات ميکنند، ابتدائی ھاست که در ھر جائیاين سياست امريکااما . دن بياوروجود 

  . جا انجام ميدھندنآن عمليات محدودی را درآبعد وضعيت را به شدت خونين ميکنند و بعد از

بعد گفته شد که اين  ھا به زودی بعد از عمليات مارجه صورت بگيرد، اما ئیدر قندھار قرار بود که عمليات امريکا

عمليات  به خاطر دستور کرزی به تعويق افتاده است و اين بسيار جالب است که در تمام نقاط افغانستان سپيشيل 

فورس امريکا ھرچه دلش می خواھد ھمانطور عمل ميکند، اما اکنون ميگويند که تا کرزی دستور ندھد ممکن نيست 

کالت اين جنگ را به گردن کرزی ت ميخواھند که تمام عوارض و مشکه اين عمليات صورت بگيرد و به اين صور

مافيای مواد مخدر افغانستان است و رئيس گردانندگان  با برادر کرزی که يکی از ً ھا ظاھرائیامريکا. ندازندبي

ن شورای قندھار نيز می باشد و قدرت اصلی را در قندھار در دست دارد و توريالی ويسا که يکی از سر سپردگا

. ، مخالف اندبدون دستور احمدولی کرزی در قندھار آب خورده نميتواندو  آنھا والی شده ۀکانادا است و به وسيل

 چندی قبل گفته بود در ئی ھا چند بار تا حال احمدولی را محکوم کرده و حتی يکی از جنراالن امريکائیامريکا

ار مشکل ايجاد ميکند يا او را دستگير و يا ھدف قرار احساس کنند، احمدولی در راه حملۀ شان در قندھکه صورتی 

يکی از جنراالن .  اما کرزی درين مورد واکنش نشان نداده ھمچنان به کارش درين واليت ادامه ميدھد.  خواھند داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ر  قندھار به ايکنبری سفير امريکا در کابل  گفته بود که دو روز قبل چند ھزائی چندی قبل در ميدان ھوائیامريکا

تن مواد کيمياوی که برای پروسس ترياک به ھيروئين به کار برده ميشود، از پاکستان به قندھار منتقل شده است و 

چون احمدولی کرزی در قندھار نفوذ دارد ، لذا نميخواھد که جلو اين کارش را بگيرند، به خاطريکه جنجال ھا 

 درين قاچاق دست ئیاور نيست که  خود اشغالگران امريکااين در حاليکه در افغانستان کسی به اين ب. بيشتر ميشود

  .ن سود ھای ميليارد دالری به جيب نزنندآنداشته باشند و از

نام دارد و برای انجام عمليات جنرال مک کريستال فرمانده » اميد«عملياتی که قرار است در قندھار صورت بگيرد 

اما بعد . حمله کامل شده است و فقط آماده دستور کرزی ميباشد و ناتو ميگويد که تدارک اين ئیعمومی قوای امريکا

 ھا ، طالبان اعالن کردند که حاضر نيستند تا اين سنگر را به خارجی ھا ئیاز اعالم اين عمليات از سوی امريکا

 سو آنان نه بسپارند و آنھا ميخواھند تا در قندھار نيرو ھای خود را متمرکز نمايند و به اين خاطر از دو ماه به اين

تا حال .  تنھا در اطراف قندھار که در شھر نيز عمليات شانرا فراخ ساخته و ترور ھای وسيعی را سازمان داده اند

 تن از سران قومی را کشته اند و يکی از سران قومی قندھار که با سفر کرزی به اين  واليت، در حضور او ١٣

  بعد از روز شده بود، دوضد طالبان ه ھا بئیھان عمليات امريکا نموده، خواح صحبت کرده بود وطالبان را تقبي

در قندھار در کنار اينکه اختالفات طالبان با دولت وجود دارد، اختالف .  به قتل رسيدنسفر کرزی به وسيلۀ طالبا

ان درانی  ھاکه در ميئینورزا. قومی نيز بسيار شديد ميباشد و حتی برخی از سران طالب با اين اختالف می جنگند

 برادر است، ھميشه خود را زير فشار بخش ديگر ئی و اسحاقزائیھا کالنترين قوم به حساب می آيد و با عليزا

 ھا قرار دارند، ديده و به اين خاطر امروز سه قوم ئی ھا و اليکوزائی ھا، پوپلزائین بارکزاآدرانی ھا که در

 ھا و ئیقومی مربوط به بارکزاۀ اشند و تمام سران کشته شد با طالبان ھمکار ميبئی و اسحاقزائی، عليزائینورزا

  . ھا که قوم کرزی ميباشد، بوده و اين جنگ روز تا روز شدت بيشتر ميگيردئیپوپلزا

از . يدآکيد کرد که بايد درين واليت ثبات به وجود أجنرال مک مولن نيز چند روز قبل از قندھار ديدن کرد و ت

نيروھايش فھميده ، لذا ميدانند که امريکا چنين تبليغاتی را که   ھا حين آوردنئیامريکاجائيکه مردم حال به سياست 

دانسته و متتقد اند که اول دست طالبان را بر جان و مال مردم آزاد ميگذارند  و  بسيار آسيب پذير شده  راقندھار

 ئیقرار است امريکا. تبليغات زيادی را عليه وضعيت انجام ميدھند و بعد نيرو ھای خود را وارد  افغانستان ميسازند

بياورند و بھای اين آمدن را  ھزار نيرو با سه و نيم ھزار قطعه سالح را از عراق به افغانستان ٢۵ھا به زودی 

 تطالبان ھمين اکنون از طرف شب بر قندھار کامال مسلط ميباشند و ھرچه دل شان خواس. قندھاری ھا ميپردازند

ھمانطور عمل ميکنند و به اين خاطر فرار وسيعی ازين شھر شروع شده و پولداران و سرمايه داران قندھاری به 

  .ار ميکنند و قندھار روز تا روز به سوی خالی شدن از سکنه سير مينمايدھرات، کويته و يا کابل و دوبی فر

  :نيمروز از رد مرزی ھا پر شده است

ی را کرد، ديده شد که ئ ايران مالک ريگی را دستگير کرد و او ھم در ھمان روز اول اقرار ھاتبعد از آنکه دول

بعد ازين دستگيری يکباره دولت ايران اعالن کرد . دولت ايران از اين فرد اطالعات بسياری به دست آورده است

از دو ماه به اينسو دولت ايران درين دو منطقه نه . که ھيچ افغانی را در زابل و زاھدان نميماند و تخليه شروع شد 

ر از  خانه بدھد و اين را چند بانتنھا افغانھا که ايرانی ھا را ھم تھديد و جريمه ميکنند، در صورتيکه به کدام افغا

پاسداران ايرانی بعد از کشف نمودن خانۀ افغان موتر را آورده  و بی . ه استطريق راديو زابل و زاھدان اعالن کرد

.  آنھا را در موتر انداخته و به پل ميلک در نيمروز می آورند و اين طرف پل رد مرز ميکننددرنگیکوچکترين 

ست درين شھر زندگی ميکنند، مجبور شده اند که يا به سوی شھر اکنون تعداد زيادی از خانواده ھای افغان که سالھا
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 هھای ديگر ايران بگريزند و يا به افغانستان بيايند، اما خود ايرانی ھا ھر افغانی را که دستگير کرد به نيمروز آورد

، بعد از کشته درين حال در شھر مھريز يزد که يکی از محل ھای قديمی زندگی افغانھا بوده. و کرايه آنرا ميگيرد

شدن يک ايرانی که جسد او را در منطقه زندگی افغانھا انداخته بودند روابط ايرانی ھا با افغانھا خراب شده و ايرانی 

ھا بر خانه ھای افغانھا حمله کرده و دارو ندارشان را ميسوزانند، اما پوليس ايران در کنجی ايستاده و ازين حرکت 

حدود يک صد .  افغان ديگرزخمی شده است١٢٠چھار جوان افغان به قتل رسيده و  درين درگيری .ھا لذت ميبرند

رک ھا زندگی دارند و چون در حال تخليۀ زابل اخانوادۀ افغان از مھريز فرار کرده و در مرکز يزد در خيمه ھا و پ

 ٣٠٠٠ در تدارک اعدام که ايرانی ھاست اين در حالي. ان ميباشند، لذا با اين افغانھا برخورد جدی ندارنددو زاھ

در قزوين نيز سه افغان را ايرانی ھا . نی که اتھام قاچاق مواد مخدر بر آنھا وارد شده، در زندان ھا به سر ميبرنداافغ

 توجھی ً ايران اصالئیبه آتش کشيدند و آنان را زنده زنده سوزاندند، اما برای اين قاتالن مقامات عدلی و قضا

  .ی در مورد افغانھا ھم نظر ميباشندئ کار ھا که با چنينئیه، گوکردن

  : نيالب وخود کشی

اينکه .  شھر کابل دست به خودکشی زد٣١۵ سال داشت در منطقۀ ٢١در روز اول ماه می دختری به نام نيالب که 

 اختالفات  آننيالب چرا خودکشی کرده، دليل اصلی آن معلوم نيست ، اما در گزارش ھا آمده است که علت

  .گی بوده استخانواد

ً ، مردم افغانستان مخصوصائیبا اينکه اسباب و عوامل زيادی چون فقر ، بيکاری، اشغال و سنتھای قرون وسطا

زنان و دختران را در وضعيت بسيار بدی قرار داده و ازين بابت ھر روز شاھد خود سوزی و خود کشی دھھا زن 

ھمه جانکاه بوده، نشان می دھد که زنان افغانستان چه روز  ساله برای ٢١در افغانستان ميباشيم، خودکشی نيالب 

  . در افغانستان بيش از پفی نيست» جامعۀ جھانی«گار بدی دارند که تمام زن خواھی ھای 

  : حمله به خارجی ھا

.  خوست حين عبور نيرو ھای خارجی منفجر کردئی می يک انتحاری خود را در نزديک ميدان ھوا٣به تاريخ 

 ھا آموزش ديده بود، اما به اين علت که بعد از انفجار و ئیله نيرو ھای کمپاين بود که به وسيلۀ امريکاھدف اين حم

ن خارجی ھا کسی را نزديک محل نماند از تعداد تلفات و زخمی ھای ناشی ازين حمله آبلند شدن دود ناشی از

بعد نيروھای کمپاين به مديا . داشته استگزارشی در دست نيست، اما مردم محل معتقد اند که اين حمالت تلفاتی 

سنتر خوست آمده و اين مرکز را محاصره کرده و اخطار کرده اند که درين مورد گزارشی ندھند و اعتراض کرده 

ميديا سنتر درحالی به وسيلۀ نيرو ھای داخلی  و خارجی .  نفر کشته شده است٣٠اند که چرا گفته ايد که درين حمله 

  !!ه روز جھانی آزادی بيان است و به اين مناسبت چند جلسه و کنفرانس در کابل بر گذار شدمحاصره ميگردد ک

ھمچنان به تاريخ اول می طالبان مدعی شده اند که در يک حمله ولسوالی تاله و برفک را از دولت گرفته اند، اما 

وی ميگويد که درين حمله . الی نشده اند داشته، اما قادر به گرفتن ولسوه ایوالی بغالن ميگويد که طالبان چنين حمل

 از سنگر ھای مھم طالبان مبدل شده و در یبغالن اکنون به يک.  پوليس و يک غير نظامی زخمی شده اندپنج

 نفر کشته و حزب اسالمی ١٠٠ن آی که يکماه قبل درين واليت ميان حزب اسالمی و طالبان رخ داد درئ ھایدرگير

  .تن با دولت شکست سختی خوردبا فرار ازين منطقه و پيوس

 


