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   افغانستان- گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟

) ۶٩( 
  :حملۀ طالبان بر واليت نيمروز

اين گروپ .  بر واليت نيمروز در زرنج حمله نمودندروز چھار شنبه تاريخ ھفت می، يک گروپ نه نفری طالبان

 از کوچه رياست محکمه خود را در مقر شورای واليتی رسانده و ميخواستند که ازين طريق به واليت نفوذ ءابتدا

در شورای واليتی يک . نمايند، اما چون درين جا سه کمربند امنيتی پوليس وجود دارد، لذا درين جا متوقف شدند

، به واسکت ھای انتحاری مسلح بودندنه طالب که . حضور داشت که در دم به قتل رسيد» گل مکی«ه نام عضو آن ب

ھشت نفر آن تا رسيدن به ديوار واليت خود را منفجر کردند و يکی از آنان با گلولۀ پوليس به قتل رسيد و درين ميان  

يک مرد مسن که در شورای واليتی مالزم بود  پوليس ديگر زخمی شدند و ۵ مکی دو پوليس کشته و لعالوه به گ

  . نيز به قتل رسيد

. ميباشدھم مرز واليت نيمروز يکی از واليات بسيار مھم و حساس ميباشد، زيرا اين واليت با پاکستان و ايران 

پيوسته اين د و نمی پردازنيز ، نيز به تربيۀ طالبان ندايرانی ھا که حال در زاھدان و يزد برای طالبان دفتر داده ا

د که وضعيت اين واليت ناآرام باشد تا خارجی ھا نتوانند، بند ن ميخواھً به نيمروز فرستاده و مخصوصا راطالبان

 نفر طالب را برای زدن ١٢يکبار که قرار بود کار مقدماتی اين بند آغاز شود، ايرانی ھا . کمال خان را ببندند 

 نفر به ١٢ل از حمله در کمين نيرو ھای سرحدی افغان افتادند و ھر پوستۀ کمالخان به چاربرجک فرستادند که قب

 نفر در ولسوالی خاشرود که به بم سازی و ساختن واسکت ھای انتحاری مصروف بودند، ۴بار ديگر . قتل رسيدند

 و  دستگير شدند و اعتراف کردند که بم سازی را در زاھدان ياد گرفته"امنيت ملی"به اصطالح توسط افراد که 

کمپ " در ًھمچنان طالبانی که در پاکستان مخصوصا. قرار بوده است که حمله را بر واليت در زرنج انجام دھند

جا اند، از طريق ولسوالی خاشرود که در دست طالبان است، ھميشه بر شھر زرنج و مسير راھی ه  جاب"گرد جنگل

 انجام داده که  حمله)دستگير آزاد(بار بر والی نيمروزکه زرنج را به دالرام وصل ميکند، حمله ميکنند و تا حال سه 

  .ھرسه بار جان سالم به در برده و درين جريان پسرش را از دست داده است
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درين ميان از فراه خبر ميرسد که يک طالب چند روز قبل با انداختن يک نارنجک در چھار راھی مخابرات چند تن 

، زدول دفتر ھبيتات يک نارنجک انداؤمسبان در شھر فراه  بر خانۀ  می طال۶را زخمی نمود، ھمچنان به تاريخ 

ول ھبيتات به کابل فرار کند و به اين صورت ؤب نرساند، اما باعث شد تا اين مسگرچه اين نارنجک به کسی آسي

  . ملل در افغانستان خراب ميباشدنوضعيت عمومی دفاتر سازما

  :سازمان ملل و حمالت طالبان

ری از مناطق افغانستان بر دفاتر سازمان ملل دست به حمله و اخطار زده و به اين صورت اين طالبان در بسيا

عالوه به حملۀ آنان در فراه، اينک اخطار ھای طالبان در قندھار اين سازمان . سازمان را به شدت وارخطا کرده اند

 تمام دفاتر خود را در ًين سازمان تقريبادرين جريان ا. را واداشته است که بيشتر نمايندگی ھای خود را تعطيل کند

اين سازمان تصميم دارد تا وقتی وضعيت اين شھر . قندھار بسته و دو صد نفر کارکن افغان از کار برکنار شده اند

در قندھار از روزيکه نيرو ھای ناتو گفته اند که . کندنبارديگر از نظر امنيتی  بھبود نيابد، دفاتر خود را باز 

به قتل رسيده و شبانه کنترول دست نشانده  تن از سران قومی طرفدار دولت ١٣يعی را شروع ميکند، عمليات وس

  .   بخش اعظمی از شھر در دست طالبان قرار دارد

  :  سيالب ھا بدمستی ميکنند

 تن ٩٠ا از چند روز به اين سو در افغانستان سيالب ھای مدھشی جريان  دارد و تا حال از اثر اين سيالب ھا تقريب

اين . مواشی  نابود شده استرأس از جان ھای خود را از دست داده، ھزاران جريب زمين از ميان رفته و ھزاران 

سيالب ھا در بغالن، تخار، کندز، فارياب، غور، باميان، لوگر، قندھار، ھلمند، ھرات و دايکندی جريان يافته و 

داشته و مواشی بردرين ميان کوچی ھا نيز تلفات بسياری . درين مناطق خسارات بزرگی بر مردم وارد نموده است

اين باران ھا بيشتر از ھندوکش سرازير شده و بيش از دو ھزار درخت مثمر را نيز . بسياری را از دست داده اند

ی را فرستاده، تا ئت ھاأين مناطق ھياداره رسيدگی به عوامل اضطراری گفته است که به ا. نابود کرده است

اما مردم ميگويند که تا حال درين مناطق کوچکترين کمکی دريافت نکرده و سره مياشت . را ارزيابی کنندوضعيت 

اداره سره مياشت .  کسل کننده ، ھيچ اقدامی نکرده استی پرگويی ھابه غير ازنيز وابسته به اداره مستعمراتی کابل 

فاطمه گيالنی خانم احدی و دختر پير سيداحمد گيالنی قرار دارد، يکی از فاسد ترين ادارات س آن أکه در ر

 فاطمه که ھميشه چادر ھای سبز ميپوشد و در محافل عوض چک چک دست دعا مخان. افغانستان به حساب می آيد

به اين آسيب ديدگان نھمه پول آره چنان سود برده و مليون ھا دالر آنرا چپاول کرده که اگر ابلند ميکند، ازين اد

  . سيالب داده ميشد، بخش اعظم مشکالت شانرا مرفوع ميکرد

 ه ایس آن قرار دارد، نيز ادارأاداره رسيدگی به حاالت اضطرای که آدم نيمه مريضی به نام عبدالمتين ادراک در ر

به مردم چيزی داده  رت کردهبه شدت فاسدی است که ھرچه به آن برای کمک به مصيبت زده ھا برسد، ھمه را قو

لذا ھيچ زمانی برای ھمچو حوادثی از سوی . بگيردنميشود و کسی ھم وجود ندارد که از اين اداره حساب و کتاب 

نيرو ھای آيساف درشمال برای سيالب زدگان کمک . دنانتظاری ندار ھيچ گونه ن آاين اداره کمکی نشده و مردم از

 مردم با تمسخر به اين کمک ھا برخورد داشته اند که ما از گرسنگی کهباشد که شامل بيسکويت و آب معدنی مي

ما گندم و آرد ضرورت داريم و پوشاکه به درد ما ميخورد نه . ميميريم و اينان برای ما آب معدنی توزيع ميکنند

  .اينکه اين بوتل ھا را برای ما بار کرده می آورند

 :  ا گذاشتجه تظاھرات در دشت پدوله، چندين زخمی ب
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چھلستون شھر کابل، در اعتراض به اقدام شاروالي مبنی بر ۀ  ماه می، صد ھا تن از باشندگان منطق١١به تاريخ 

توزيع نمرات زمين به معلولين و متقاعدين در دشت پدوله ، دست به تظاھرات زده و چندين تن از کسانی را که 

 .  کرده اندمصروف خط اندازی نمرات بودند، با سنگ و چوب زخمی

مظاھره کنندگان ادعا کرده اند که اين ساحه که مشھور به دشت پدوله است در گذشته ھا مالچر و متعلق به اجداد آنھا 

 . بوده و تنھا ساکنان محل می توانند، از اين ساحه استفاده کنند

 و ءرلمان، به بازماندگان شھدااين در حاليست که شاروالی کابل، ساحۀ دشت پدوله را بنابر تصميم دولت و فيصلۀ پا

 . معلولين و متقاعدين دولت توزيع نموده است

شاھدان عينی گفته اند، کسانی که می خواستند باالی نمرات زمين خط اندازی کنند، از سوی تظاھرکنندگان مورد 

  .حمله قرار گرفته و پس از زخمی شدن چند تن از ايشان توسط سنگ و چوب، منطقه را ترک نمودند

قرار بود که اين . پدوله، مظاھره کرده بودنددشت پيش از اين ھم باشندگان محل، در اعتراض به توزيع زمين ھای 

دشت توسط افراد پارلمان چور شود و ھرکدام برای خود ده بسوه زمين به قيمت ناچيزی بگيرند که چون رسانه ھا 

 اين وکيالن که زورمدارترين و خونريز ترين افراد .  بسياری ضد اين چپاول کردند ازين کار صرفنظر شدتبليغات

 را ھم مثل آن ھدايت و رھبری ميکند از چندی به اينسو به اين دشت چشم دوخته و می خواستند تا آنانراجنگساالر 

  ميکنند، با مقاومت و جنجال باشندگان چھل ستون رو به روراشيرچور تکه پاره کنند، اما حال که معلولين اين کار 

 . شده اند

  :کشف مواد مخدر در قندھار

 ھيروئين به برای ساختسپين بولدک يکی از راه ھای مھم انتقال مواد مخدر به پاکستان و ورود مواد کيمياوی 

ی ئين را نيرو ھای امريکابرخی ازين مواد به کوشش احمدولی کرزی به افغانستان می آيد و ا. افغانستان می باشد

 می در ١٠اما پوليس در . انند، اما تا حال درين مورد ھيج واکنشی از خود نشان نداده اندمستقر در قندھار ميد

 کيلوگرام امونيم کلورايد و ١٧٠٠ کيلوگرام امونيم نايتريت، ٢١٠٠قندھار اعالن کرد که در بولدک قادر به کشف 

 سازمان ملل اعالن ًقبال.  ميشوند کيلوگرام تيزاب شده که تمام اين مواد برای ساختن ھيروئين به کار برده۴۵٠٠

 ھزار تن مواد کيمياوی به خاطر ساختن ھيروئين وارد افغانستان ميگردد و اين رقم درشت ١٣کرده بود که ساالنه 

در افغانستان اکنون کارخانه ھای زيادی وجود دارد که ھيروئين را به . با توجه به مقدار دستگيری بسيارکم ميباشد

 است که روزانه سی ھزار امپول آن به "زيکننورج"ه بيرون صادر ميشود يکی ازين دارو ھا شکل دوا ساخته و ب

  .ايران صادر ميگردد

  : سرباز ديگر در شمال٢٠٠٠

اين . جا خواھد شده ی ھا اعالن کردند که به زودی دو ھزار سرباز ديگر شان در واليات شمال کشور جا بئامريکا

ً قبال. ی در واليت بلخ اعالن کردئ امريکا مستقر در کمپ امريکا١١٠ ی لوایئارا جنرال بری سون قومندان امريک

نيروی جديد باھليکوپتر به شمال آمده و . نده بودجا شده ی در شمال جابئ نفر از نيرو ھای امريکا٣٠٠٠ از نيز بيش

مجتبی . تر را ھم خواھند دادنه تنھا سربازان اردو و پوليس را آموزش ميدھند که برای عده ای تعليم پيلوتی ھليکوپ

 ۵٠٠٠ پوليس پامير در شمال که درين کنفرانس خبری حاضر بود، ميگويد که در شمال ٣٠٣پتنگ قومندان زون 

 .سرباز بدون آموزش وجود دارد

 

   


