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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ می ١٢

  

 در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٩(  
  

  :تجاوز جنسی

ختران صورت می گيرد و اکثر اين آمار نشان می دھد که در افغانستان ھر روز حد اقل  دو تجاوز جنسی بر د

 جنگساالری دارد يا بی جزا باقی می مانند و يا اينکه بعد از مدت کوتاھی دوباره أمتجاوزان بر عفت دختران که منش

در سالھای اخير روشن شده که در واليات تخار، کندز و بدخشان بيشترين اين تجاوز ھا بر دختران . رھا می گردند

 می ھشت تن از اين افراد که پنج تن آنان لباس پوليس برتن داشتند در حومۀ ٦به تاريخ .  دو زنان صورت می گير

 خواھان دستگيری ھر چندجمعی کردند و بعد فرار نمودند، خانوادۀ دختر ه  ساله تجاوز دست١٤تالقان بر يک دختر 

 قبل از اين روزکه چھار ست حالياين در.  دستگير نکرده استرا یاين افراد است، اما پوليس تالقان تا حال کس

 اين افراد با استفاده پس از دادن پول اعالن کردند که  ساله تجاوز کردند و ١٣ نفر در تالقان بر يک دختر ١٣حادثه 

اينکه اين افراد مربوط به کدام دستۀ مسلح است و توسط کدام جنگساالر حمايت می .  از تاريکی شب فرار کرده اند

 دستۀ مسلح جنگساالر وجود دارد که اکثر آنان در ١٨٠٠در افغانستان ھمين حاال . نشده استشود، چيزی گفته 

  .شمال  متمرکز اند و زور دولت به آنھا نمی رسد

  

  :شھر قندھار و دو روز درگيری

 در  قندھار محل ظھور طالبان بود که بعد به مرکز امارت شان تبديل شد و باالخره از ھمانجا با شکست ءاز ابتدا

 ھا ناپديد شدند و با ظھور دوباره بار ديگردر قندھار تمرکز نمودند و از آنجا قصد احيای دوبارۀ ئیبرابر امريکا

در . حاکميت شان را گرفتند وبه اين خاطر در سالھای اخير از خونين ترين واليات افغانستان به حساب می آيد

 نظامی امريکا در جھان ئی از بزرگترين ميدان ھای ھواقندھار حدود سی ھزار نيروی خارجی متمرکز است و يکی

تن از  صد ھا هعالوبه . نيز در قندھار ساخته شده که از اين ميدان بخش ھای مختلف افغانستان کنترول می شود
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مين امنيت أظاھر برای تدر  که اندنيز در اين شھر متمرکز دولت دست نشانده نيروی پوليس، اردو و امنيت ملی 

 .ی کنندتالش م

ی از آن را کنترول ئبا استقرار اين ھمه نيرو بازھم مرکز قندھار ھميشه در تھديد مخالفان قرار داشته شبانه بخش ھا

مردم قندھار .  می پردازندئیو تھديد می کنند، باج خواھی می نمايند و به عمليات انتحاری، انفجاری و رويارو

منی کرده، نمی دانند که ھمين فردا بر سر آنان و فرزندان شان در اين  از کشور بيشتر احساس نا ائینسبت به ھر جا

  . شھر جنگزده و خونين چه خواھد آمد

 و ژيری اين ولسوالی را با خاک يکسان کردند، در ئی ولسوالی ھای پنجوا٢٠٠٦با اينکه نيرو ھای ناتو در 

 و تباه کنی به راه انداختند، اما تا حال  و  شاه وليکوت عمليات ھای سنگينولسوالی ھای ارغنداب، خواجه ملک

ی را بگيرند و مخالفان ھرچه در توان دارند در حق مردم اين شھر انجام می رنتوانسته اند که امنيت شھروندان قندھا

.  نفر کشته و زخمی شدند٢٠٠پل ميلۀ سگ جنگی را با انتحار خاک و دود کردند که در آن بيش از  در باغ. دھند

ی مردم خود را ه ئ ميلۀ عنعندر کشتند، در ارغنداب  چندين  زن و طفل رای عروسيدرکوت با انتحار در شاه ولي

 ٩٠٠منفجر کردند و چندين کشته و زخمی به جا ماندند،  بر زندان قندھار حمله کردند و با کشتن افراد امنيتی، 

 تن را ٨٠ی امنيت ملی در ماه رمضان جان زندانی را رھا کردند، با انفجار تانکری پر از مواد انفجاری درنزديک

.  طالب را رھا کردند٥٠٠گرفتند و باالخره به زندان سرپوزه نقب زدند و با ھمياری سربازان درون زندان بيش از 

 درصد غير نظاميان به قتل می رسند ودو طرف در اين چند سال از اين ٩٠درحمالت دو طرف درگير بيش از 

  .ند نداشته ائیکشتن ھا ابا

بعد از آخرين عمليات طالبان بر زندان سرپوزه که تا ھنوز دوسيۀ آن ھموار است، اينک طالبان به دنبال اعالن 

 واليت، قومندانی امنيه، رياست امنيت ملی و ھوتل ۀ می بر ادار٤عمليات البدر با يک نيروی چھل نفری به تاريخ 

ادارۀ مستعمراتی در اين جنگ تمام بخش ھای امنيتی . شت می جريان دا٦قندھار حمله کردند که جنگ تا صبحگاه 

اين جنگ . در مقابله با طالبان بر خاستند و نيرو ھای آيساف و ھليکوپتر ھای آنھا نيز در اين عمليات شرکت کردند

 تن ١١.  حمله کننده را شامل می شد١٨ زخمی داشت که دو نظامی، يک غير نظامی و ٥٠ کشته و ٢٢دو روزه 

گفته می شود .  تن ديگر با واسکت ھای انفجاری، انتحار کردند٧ کنندگان در اثر تبادل آتش به قتل رسيدند و ازحمله

  .که در ميان دستگير شدگان طالبان فراری که از زندان سرپوزه فرار کرده،  نيز ديده می شوند

 قندھار رت موجی و دراز مدتی را دمک کريستال قومندان عمومی نيرو ھای ناتو و امريکا ، قبل از پتريوس، عمليا

طراحی نموده بود  و به باور او بايد قندھار پاکسازی می شد و حاکميت در آن مستقر می گشت، زيرا او شکست 

طالبان در قندھار را شکست ستون فقرات آنھا می دانست، اما بعد از فراخوانده شدن او به واشنگتن و تقرری 

. ت به داليل نا گفته عملی نشد و تھديد طالبان بر شھر قندھار ھمچنان پا برجا ماندپتريوس به جای او ، اين عمليا

طالبان در حالی شبانه از طريق ولسوالی ارغنداب در شھر نفوذ می کنند که حداقل . چيزيکه ما اکنون آن را می بينيم

ارغنداب و در اطراف شھر بدون آن که در اين مسير و در خود .  در آن مستقر اندئیيک ھزار سرباز امريکا

  .جا می باشنده قندھار صد ھا پوليس جاب

ال را بر می انگيزد که چرا ؤتھديد شبانۀ شھر قندھار از سوی طالبان با اين ھمه قوای امنيتی خارجی و داخلی اين س

ن ھمه قوا  مقابل ايئی نفر طالب به اين آسانی قادر به نفوذ در شھر می شوند و بعد دو روز در جنگ رويارو٤٠

دست نشاندۀ له برای مقامات ارشد دولت أآيا بر رسی اين مس. ب نشينی کنندقرار می گيرند و می توانند دوباره عق

  افغانستان در کابل، جدی تر از نفوذ طالبان در زندان قندھار نيست؟
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ردن مورال مردم و حمايت ن آوئيعمليات طالبان در قندھار با اينکه قادر به سقوط  حاکميت دولتی نشد، اما بر پا

دو عمليات پياپی طالبان بر زندان سرپوزه و شھر قندھار، شکننده بودن . بعدی شان از دولت شديداً تاثير گذاشت

 که بخواھند، عريان ساخت و باور بسياری مردم را از ئیامنيت در اين شھر و زمينۀ نفوذ افراد طالبان را در ھر جا

که چون در صورتی .  مين امنيت گردند، شديداً لطمه زدأ قادر به تدولت دست نشاندهلح اينکه در آينده نيرو ھای مس

 طالبان نيروی قوی چند صد نفری را به سوی ھر شھری وقتی طالب نباشند، ٤٠اين ھمه نيرو قادر به مقابله با 

  .مارش کنند، قادر به حتی سقوط اين شھر ھا خواھند شد

  

  :ديک زن کارمند طلوع خودکشی کر

 زيادی دختر و پسر با معاش کم ، تعدادتلويزيون طلوع که يکی از مشھورترين چينل ھای تلويزيونی افغانستان است

 دارد که در کنار آن چينل يک فارسی در دوبی، "سعد محسنی"و مالکيت اين تلويزيون را  در آن کار می کنند

در ميان کارکنان اين . نيز به مالکيت او کار می کنندتلويزين لمر و راديو ھای آرمان و اراکوزيا در افغانستان 

 که در مقر اين تلويزيون مورد تجاوز قرار "ئیشيما رضا"تلويزيون روابط اخالقی به طور گسترده بد بوده و باری 

حادثه از .  نيز در اين دفتر دست به خودکشی زده است"آرزو"اينک بار ديگر دختری به نام . گرفت خودکشی کرد

 يکی از کارکنان اين تلويزيون و "ھمايون دانشيار" که پسر "فرھاد"قرار است که بر او توسط جوانی به نام اين 

  حاضر به ازدواج با او نمی شود"فرھاد"از جانبیکه ھا   بعد . است، تجاوز صورت گرفت"سعد محسنی"لۀ اپسر خ

از " سعد"وقتی  . خود را در يکی از اتاق ھای اين تلويزيون با سيم می کشدنيز می باشد،او حامله و از طرف ديگر 

اما تا حال .  جسد را مخفيانه از تلويزيون بيرون می کنداين واقعه اطالع می يابد با عجله از دوبی به کابل برگشته

 پی گيری کرده و تمام ه راأل اين مس"ويسا" اما نشريۀ .چيد است نپيدر اين مورد سرو صدای الزم در رسانه ھا 

با خبر شده و خانوادۀ دختر را جلب تازه ارنوالی و پوليس از اين حادثه  څدر اثر آن ظاھراً که است جريان را نوشته 

  . جريان به دوران و تحقيق افتاده استاند کهنموده 

  

   ضد معارفدشمنانطالبان 

 برای اطفال آرامن از تعليم و تربيه و فضای وقتی يک کشور در اشغال امپرياليست ھا قرار بگيرد، صحبت کرد

که در تقابل با اين اشغال مزدوران جاھلی چون طالبان قرار داشته باشد که سايۀ  خصوصبه کشور جالب نيست، 

 ئیمکتب و تعليم را به تير می زنند و می خواھند تمام جامعه چون خود آنان افراد جاھل ، پست و قرون وسطا

 نحوی اشغالگران که خود را طرفدار درس و تحصيل می هد برابر سنگين تر می گردد و ب اين درد چن،بمانند

طالبان اخيراً در بخشی از مناطق پکتيا و خوست اطالعيۀ صادر کرده اند که شاگردان  .نمايانند را برائت می دھند

زاين حکم سرکشی کنند،  امعلمان و شاگردانکه در صورتی . نبايد مکتب بروند و معلمان معاش دولت را بگيرند

اين اطالعيه درحالی در اين دو واليت پخش می گردد که چندی قبل فاروق وردک، وزير . جزای سختی خواھند ديد

افغانستان که سالھا عضو حزب جنايتکار گلبدين بوده و اکنون يکی از جاسوسان معلوم اداره مستعمراتی معارف 

وليت ؤالبان مکاتب را نمی سوزانند و مسعالن کرد که بعد از اين طالحال انگليس است،  طی سفری به لندن ا

اما بعد از اين اعالن گزارشاتی که از اين .  مکتب را در ولسوالی اندر واليت غزنی به عھده گرفته اند٢١پيشبرد 

 که در اين ولسوالی رسيده، حاکی از آن است که نه تنھا درقريه ھای که در کنترول طالبان اند، مکتبی باز نشده

  . روستا ھا  به معلمان اخطار شده که اگر به دنبال معاش رفتند، جزای سختی خواھند ديد
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ردرنحوۀ تفکر طالبان در يي حزب اسالمی او ناشی می شود،  از تغیاين خوشبينی فارق  وردک که از خوشبينی ھا

که ی ئ به تير می بندند و در ولسوالی ھامورد آموزش و پرورش در حالی اعالن شد که طالبان سايۀ مکتب و معلم را

معلمان اين . تب را دروازۀ دوزخ می نامندا وجود ندارد و پيوسته دروازۀ مکحاکم اند، يک شاگرد و يک معلم

ولسوالی ھا از ترس طالبان حتی  به مرکز واليت نمی روند ومعاش خود را نمی گيرند که شايد به نام جاسوس 

چون در ھمين چند ورز پيش سر چھار متعلم .  سرھای شان به نام جاسوس بريده شوددولت توسط جناوران  طالب

وبا درد و دريغ که صد ھا طفل در اين ولسوالی ھا از نعمت درس و تعليم بی . مکتب را در واليت غزنی بريدند

  . بھره مانده و آيندۀ شان با خاک سياه برابر شده است

جا شدند، ه يق ايران به ولسوالی ھای قلعه کاه و اناردرۀ واليت فراه جابگروپ بزرگ طالبانی که اخيراً از طر

اخطار کرده اند که معلمان بعد از اين به مکتب نروند و معاش دولتی نگيرند،  به اين خاطر تمام مکاتب پشتکوه قلعه 

  . ولسوالی رفتندکاه و بخشی از مکاتب ولسوالی انار دره بسته شدند و معلمان از روستاھا فرار و به مرکز

 درصد ٤٠ی که مکتب وجود دارد، ئ مليون شاگرد به مکتب رفته نمی توانند و در جاھا٥در افغانستان ھمين حاال  

زيرا وزارت معارف دولت پوشالی . اين مکاتب تعميرنداشته و شاگردان در سايۀ درخت و ديوار درس می خوانند

 و حال که رھبری اين وزارت در دست وردک است، اين چپاول  ديگر پر از فساد و دزدی استۀمثل صد ھا ادار

  . بيشتر شده و برنامه ھای درسی روز تا روز دينی و اسالمی می گردد

  

  :مرگ اسامه

 که از امريکا ئیمرگ اسامه بن الدن از اول می به اينسو به خوراک گستردۀ رسانه ھا تبديل شده، مخصوصاً آنھا

 بدون خبر راوان در اين مورد می نويسند و طوری نشان می دھند که پاکستان اسامه پول می گيرند ھر روز دھھا عن

امريکا را در » برادر«و » دوست«و نظر امريکا در خاک خود پناه داده و به گمان خود کوشش می کنند تا کشور 

مريکا در اين جا نمی  ائیاسامه که ديگر بی مصرف شده بود و به درد سياست ھای آسيا. برابر پاکستان قرار دھند

خورد سر به نيست شد، اما اين رسانه ھا اوباما را قھرمان قتل اسامه دانسته و با اين تحليل ھا تالش می کنند تا  

زمينه را برای حضور دايمی امريکا در افغانستان مساعد سازند و به اين گونه به عنوان پست ترين افرادی که برای 

ولی قسيم اخگر و ماندگار ؤنشرات ھشت صبح به مدير مس.  کنندی می بخشند عمل میاشغال افغانستان رسميت دايم

  . و ضد پاکستان اندئیکه از برادران مسعود اند، از خود امريکا بيشتر امريکا

 مشھور شده بود و حال کوشش می کند به بھانۀ مريضی خود را پنھان نگھدارد، ئیقسيم اخگر که زمانی به تند گو

ز جمله سفارت امريکا برای نشريۀ خود پول می گيرد و به اين خاطر با تمام وجود تالش دارد تا از چند جا ا

او قھرمان ضد پشتون و پاکستان شده از اين طريق برای . موضعگيری ھای خود را با سفارت امريکا ميزان سازد

  . امريکا و تمامی اشغالگران تالش می کند تا خدمتی انجام دھد

برای خود فند بيشتر .  اخگر و سنجر می کوشند تا از مرگ او استفاده ھای خاص و شخصی بکننداسامه مرد اما

 از بابت اشغال در نشريۀ خود نمی آورند و ه ایآنان ھيچگاھی کلم. جمع کنند و امريکا را قھرمان داستان بسازند

 کامالً جنبۀ قومی دارد و پاکستان ستيز نامقاالت آن. ضرورت بيان آن را می بينندنه چنين چيزی را نه باور دارند و 

 ھا باشد و باال تر از آن نه خوش دارند که بنويسند ئیدر مورد ايران تا حدی می نويسند که باب دندان امريکا. است

ايرانی ( طلوع و لمر نيز که از امريکا فند می گيرد و اخيراً زن سعد محسنی تلويزيون. و نه قلم شان کار می می کند

 رابطۀ ، مليون دالر فند گرفته است٧٠ ئی از يکی از کمپنی ھای امريکاعساکربرای تھيۀ لباس )  ئیل امريکااالص
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 می گيرد و ھم ران طريق ھم پول تلويزيون ھای خود آاين زن با يک سرمايه دار صھيونيست در امريکاست که از 

 ضد اسامه و ه بئی باب دندان امريکا صبح،٨فند ھای ديگری به دست می آورد و به اين خاطر چون نشريۀ 

  .باما را قھرمان جنگ ضد طالبان نشان دھندوقھرمانی امريکا برنامه می سازند و رندانه تالش می کنند تا ا

  

  :جنگ در نورستان

 طالب با عده ای از چچينی ھا و عرب ھای القاعده ٤٠٠اينک به دنبال عمليات دو روزۀ طالبان در قندھار ، بيش از 

اين حمله که با سالح ھای سبک و سنگين صورت گرفت از چاشت . مرکز واليت نورستان درپارون حمله کردندبر 

 تا حال کسی ئیخواست او جھت فرستادن نيرو وقوای ھواروالی نورستان می گويد که  به د.  آغاز شده استمی ١٠

 ١٨ی در فاصلۀ ئاين حمله که بر پوسته ھا. ندپاسخ نداده است و نيرو ھای محدود مستقر در واليت به دفاع پرداخته ا

 اين آسانی که بهکيلومتری پارون شروع شده و مربوط پوليس می باشد تا حال مقاومت کرده اند و ممکن نيست 

شکست بخورند، به خاطريکه پوليس اين منطقه مربوط به مردم خود نورستان است و چون مردم مرکز مثل برگمتال 

گرچه سخنگوی طالبان تلفات اين نبرد را  .ند، زيرا تا نفس آخر در برابر طالبان می جنگنداز دولت حمايت می کن

  . ، اما مردم محل فقط از زخمی شدن دو پوليس خبر می دھنداستبسيار اعالن کرده 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
  


