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   افغانستان–گزارشگران پورتال 
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  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٧٠(  
 

  : غير نظامی را کشتند١٣ ئینيرو ھای امريکا

آنان مدعی بودند که شخصی به .  در ولسوالی سرخرود حمله کردند ه ای بر منطقئی می ، نيرو ھای امريکا١٣شام 

لذا به اين منطقه که . عملياتی را طراحی کرده و قرار بود فردای آن در جالل آباد عملی بسازد» شمس الحق«نام 

د  دست اين نيرو بی آنکه خوب و خراب را تشخثص بدھ.  حمله کرده اندهمحل بود و باش اين شخص است پيشگيران

 پيدا ين منطقه نفر را به قتل رسانده و يک نفر را با خود بردند که فردا جسد او ھم در ھم١٢به رگبار زده و در دم 

درين ميان از فردی که اين نيرو ھا مدعی دستگيری او ھستند، خبری نشد و کسی نميداند که اين شمس الحق چه . شد

 تن را به خاک سپردند و دست ١٣مردم عزا دار فردا اجساد . اشته اندکسی است و درين جا با کی در ارتباط قرار د

به تظاھرات خشماگينی زدند و راه اين ولسوالی را بستند، اما دولت درين مورد خود را خپ گرفته ، کوچکترين 

اھين  که در ننگرھار به نام شدارد در شرق افغانستان چند گروپ مزدور ئینيروھای امريکا. واکنشی نشان نداد

 در بسياری از عمليات ھا ئیوھای امريکار با نيدر خود جا داده واين گروه بخشی از لومپن ھا را . ناميده ميشود

 ھای مردم را به چپاول ئی ھا برا يشان دستور ميدھند تا افراد را بکشند و دارائیشرکت دارند و گاھی امريکا

يز ھيچگونه کنترولی بر آنھا  کوچکترين تمکينی نکرده و دولت ناين نيرو در برابر دولت  پوشالی افغانستان . شندبک

افراد اين نيرو در جالل آباد تا حال مرتکب اعمال . آيد به حساب می ئی از نيرو ھای امريکائید و جزندار

 از ًثرا ھم عمل کرده و اکئیآنان به عنوان جاسوسان امريکا.  ميترسندً شديداآنھا بسياری شده و مردم از جنايتکارانه

اين بار نيز گمان .  ھا دوسيه درست کرده و مورد حمله قرار ميدھندئیمردم باج ميگيرند ورنه برايشان نزد امريکا

ميرود که اين جاسوسی به وسيلۀ ھمين گروه شاھين شده باشد که جان سيزده تن از ھموطنان ما گرفته شد و کسی ھم 

د از وش گفتگو ھای کرزی با اوباما صورت ميگيرد که گفته میاين عميليا ت به دنبال . ازان بازخواست نکرد

 ئیمک کريستال جنرال امريکا. اربابش خواسته تا ملکی ھا را بمباران نکند، در حاليکه اوباما اين را ھرگز نميپذيرد

د که ميان او و له تاکيد ميکند و گفته ميشوأ را در افغانستان دارد بر اين مس و ناتوئیماندھی نيرو ھای امريکارکه ف

 سياست اين به ئیايکانبری سفير امريکا در کابل درين مورد اختالف نظر وجود دارد و برخی از جنراالن امريکا
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 در افغانستان ميباشند و مرگ افغانھا برای شان چون ئیمک کريستال واکنش نشان داده و خواھان عمليات وسيع ھوا

  .مورچه ھم به حساب نمی آيد

 و قتل عام می شود، احزاب سرکاری در دکشور ما ھر روز ده ھا تن توسط نيروھای اشغالگر بمباردر حاليکه در 

چندی . اين زمينه خاموش بوده و تنھا بلدند مسائلی را محکوم کنند که می دانند به مذاق جامعه جھانی برابر است

 دار زد شماری از اين احزاب سرکاری  ما را به چوبهان از ھموطنعده ایپيش که رژيم اخوندی و جنايتکار ايران 

به جاده ھا برآمدند و شعارھای ضد رژيم آخوندی ايران دادند که امر خوب محسوب می شد اگر با شعار ھای ضد 

در اعالميه اين احزاب سرکاری چيزی در . اشغالگران ھمراه می بود و خون اين ده ھا تن را بازخواست می کردند

فقط با جمالت خنثی از نوع اينکه مردم ما با ابرقدرت امريکا روبرو ھستند، شانه ھای اين مورد ديده نمی شود و 

خود را سبک ساخته اند، چون وقتی در چارچوب قانون پوشالی به ايجاد احزاب سرکاری دست می زنند، ناگزيرند 

  .در مقابل اربابان دولت پوشالی خاموشی اختيار کنند

 

  :درگيری کوچی ھا

کوچی ھا . اينسو ميان کوچی ھا و ھزاره ھای بھسود  و دايميرداد درگيری ھای سختی جريان دارداز دو سال به 

مدعی اند که اين ھزاره ھا چراگاه ھای آنان را در ظرف چند سال گذشته غصب کرده و بر روی آنھا خانه اعمار 

در اين . را غاصب ميگويندکرده اند، اما ھزاره ھا اين زمين ھا را ملکيت شخصی خود ميدانند و کوچی ھا 

درين ميان دولت  افغانستان تا حال مليون ھا دالر را به مصرف . درگيريھا تا حال صد ھا نفر به قتل رسيده اند

چندی قبل ميان محقق و .  به جيب زده اندلهأر دو طرف به نام حل و فصل اين مسسران ھاين دالر ھا را رسانده و 

اما  . گرديدن يي درين مورد وجود داشت و ازين طريق قومندان جنگ تعلسه ایجچند تن از جنگساالران ھزاره 

. کوچی ھا بار ديگر به بھسود و دايميرداد رفته و از چند روز به اين سو جنگ شديدی ميان دو طرف جريان دارد

کوچی ھا به قتل در بھسود کوچی ھا خانه ھای بيش از صد تن ھزاره را آتش زده اند و در حملۀ متقابل تعدادی از 

 می محقق اعالن کرد که اگر دولت به اين امر رسيدگی نکند، حزب وحدت اسالمی مردم ١٧رسيده اند و روز 

سال گذشته ھم به ھزاره ھا و ھم به کوچی ھا از سوی دولت پول داده . افغانستان حمايت خود را از کرزی ميگيرد

درين جريان يکی از وطنفروشان مشھور به نام . نی کندشده که عجالتا درگيری بند شود و کوچی ھا عقب نشي

شھزاده مسعود که مشاور کرزی در امور قبايل است ، به نمايندگی از کرزی به منطقه رفت و اين پولھا را توزيع 

با اينکه توده ھای بيچارۀ ھزاره و کوچی درين جنگھا جان شانرا .  افغانی رسيد ھانمود و خود ازين درک به مليون

 و  دست ميدھند اما جنگساالران در ولسی جرگه  به دفاع از دو طرف جدل به راه می اندازند و خود از دولت پولاز

  .  ميگيرندامتياز

جنگ ميان کوچی ھا و ھزاره ھا برای محقق و حواريون او از سوی ھزاره ھا و برای نعيم کوچی و شھزاده مسعود 

 با قربانی گرفتن ھای بسياری از دو طرف به دامن اينان پول  مبدل شده که ھر ساله ایازين طرف به پروژ

با اينکه درگيری در بھسود و . اکنون که اول سال خورشيدی است بازھم اين پروژه شروع شده است. ميريزد

. دايميرداد جان توده ھا را ميگيرد اما اينان در کابل  اشک تمساح ميريزند و از خارجی ھا و کرزی امتياز ميگيرند

 می ، محمدکريم خليلی معاون دوم کرزی در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد ١٧درين حال روز دوشنبه تاريخ 

که او و فھيم که سرپرست رياست جمھوری بوده ، از نيرو ھای امنيتی خواسته است تا ھرچه زود تر به محل حادثه 

حمله و جنگ ميان دو طرف جلوگيری گردد، اما نيرو بفرستند و در ميان دو طرف خط حايل را تشکيل دھند که از 
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وی . نيرو ھای امنيتی ھيچ اقدامی نکرده و به اين صورت خليلی نيز ميخواھد از خونھای ھزاره سود خود را ببرد

 پيشنھاد توجھی نکرده و اينک اينله حل گردد، اما او به أه کرزی گفته بوده که بايد اين مسگفت که شش ماه پيش ب

خليلی با اين کنفرانس مطبوعاتی خواست تا از محقق عقب نماند و با حرارت و . ی رخ ميدھدئی ھاچنين درگير

فغانستان می فھمند که کشتاريکه محقق و خليلی از ھزاره ھا گرفته ا در حاليکه ھمه مردم کرد،عصبيت صحبت 

و جوان اين  انمانسوز اند، اما پيرمردم خواھان ھرچه زود تر پايان دادن به اين جنگ خ. ھرگز کوچی ھا نگرفته اند

ی با ھم برادر را تبصره ميکنند که عامل اين درگيری ھا خود خليلی، محقق و کرزی اند که ميخواھند مليت ھا

 ھا انتخابات پارلمانی ھم روز که درين ًندازند و بعد خود سود آنرا جمع کنند، مخصوصا را به جان ھم بيافغانستان

روز ديگر کمپاين آن آغاز خواھد شد و به اين خاطر درين روز ھا گلو دريدن برای قوم و در راه است و تا چند 

اما اين نا آگاھی مردم ماست که گول اين شيادان را خورده و برخی ھا ازين . قبيله سود ھای خاصی داشته  ميتواند

  . ستمگران حمايت ميکنند

  

  :طيارۀ پامير سقوط کرد

 کابل در ساعت ھشت و نيم صبح سقوط کرد و جان - می در مسير کندز١٧ پامير به تاريخ ئیيک طياره خط ھوا

  و محمد قسيم فھيمپامير اير الينز مربوط به کابل بانک.   تن از ھموطنان ما به شمول ھشت خارجی را گرفت٣۴

 با اين طياره ً مردم جبرااست که بدترين نوع سرويس را دارا ميباشد و چون در کندز خط پرواز ديگری وجود ندارد

اين طياره که دوماشينه و از طياره ھای فرسودۀ نوع روسی بود، در کوه ھای ھندوکش بر فراز . ھا پرواز ميکنند

.  خانواده ھای بسياری را عزا دار کرده استمصيبتاين . سالنگ سقوط کرده و تمام سرنشينان آن الدرک ميباشد

ار کثيف و مزدور ميباشد، اين سقوط را نه نقص فنی که احتمال خراب کاری خليلل هللا فروزی که يک سرمايه د

 است ، اين را به "لماناکامرز بانک "او که خون توده ھا را از طريق کابل بانک مينوشد ودالل . عنوان کرد

ه و تا پرواز ھای اين خط بسيار بد بود.  را تحريم نکنندئیخاطری عنوان کرد که مردم بعد ازين اين خط ھوا

افران فقط يک  برای مسئیجالب است که در ميان راه اين خط ھوا.  نميکندمسافرتن ھا با آ کسی ضرورت نيفتد

 ھا نثار آنه ایچنانچه در جريان توزيع استيورد ھای طياره خجالت کشيده و ھرمسافر کناي. د بوتل آب توزيع ميکن

ی انتقال انسان در روسيه طی سالھای اخير بوده، اکنون  و يکی از دالل ھامپنفروزی که شخص به شدت لو. ميکند

طياره ھای اين .  پامير رسيده است و کوشش ميکند به ھر طريقی پول کسب کندئیبه رياست کابل بانک و خط ھوا

 از کشور ھای آسيای ميانه را با پول کم ه ای چندين پرواز را انجام ميدھد و پيلوتھای ناکارروزانه که ئیخط ھوا

  .خدام کرده است ، اينک مردم را با سقوط يکی از طياره ھايش به شال غم نشانداست

  

  :قتل و قتال ادامه دارد

  ١۴ تا  ٨زمری بشری سخنگوی وزارت داخله طی يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که در يک ھفته از تاريخ 

 مخالف دولت به قتل رسيده و ١١٧فت روز   درين ھ:می، عمليات پوليس و مخالفان شامل اين اعداد و ارقام ميباشد

 حمله صورت ١١۴از سوی مخالفان دولت بر نيرو ھای پوليس . صد ميل سالح به دست نيرو ھای دولتی افتاده است

 فرد ملکی کشته شده و ٢٩درين ھفته .   درصد کاھش را نشان ميدھد١۴گرفته است که نسبت به ھفتۀ قبلش حمالت 

 از روی اين آمار و ارقام جھنم  . تن ديگر زخمی شده اند٣٧ پوليس کشته و ١٩.  د تن ديگر زخمی شده ان٨٢

اين ھمه عمليات تنھا به وسيلۀ پوليس و در برابر پوليس انجام شده است و . افغانستان را ميتوان به خوبی حدس زد
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اشد و چه تعداد افراد بيگناه و اينکه چه حمالتی در طول اين ھفته در برابر نيرو ھای اردو و خارجی ھا انجام شده ب

درين حمالت تاوان اصلی متوجه توده ھای . د داره ایغيرنظامی به قتل رسيده باشد از خود آمار و ارقام جداگان

به قتل نرسيده، مخصوصا که تلفات ملکی دست نشانده دولت يا  طالب و پسران مردم افغانستان است و ھيچ يکی از 

  .ن آنھا ريخته ميشودھا به شدت باال بوده و خو

  

  : ُمرض در بته ھای ترياک

 درين روز ھا که بته ھای ترياک در حال غوزه و شيره کردن اند، گزارشات بسياری از قندھار، ھلمند ، ارزگان و 

 درصد ۵٠فراه ميرسد که نوعی مرض گياھی اين بته ھا را زده  که امکان کاھش توليد ترياک درين مناطق تا 

ی است که خارجی ھا درين مزارع پخش کرده تا ئخی ھا به اين باور اند که اين مرض ناشی از دوابر. متصور است

اين .  اعالن کردند که درين مورد اطالعی ندارندً ھا و ناتو رسمائیزرع ترياک صورت نگيرد، اما امريکا

 زرع ترياک غرضی ندارند و  مستقر در مارجه اعالن کردند که به کارئیدرحاليکه دو ھفته قبل نيرو ھای امريکا

 تجارت ئین زمان بسياری به رسم مطايبه ميگفتند که چون خود امريکاآدر. فقط در برابر قاچاقچيان خواھند ايستاد

درين روز ھا قيمت ترياک بسيار افت . ترياک را پيش ميبرند، لذا به قاچاقچيان ديگر اجازۀ چنين کاری را نميدھند

يتوانست اين قيمت را بسيار پائين بياورد و چون گدام ھای مافيا درين چھار سال که کرده بود و توليد امسال م

 ھزار تن مصرف جھانی مواد مخدر توليد شده و اين ھمه ترياک اضافی ذخيره ۵ھرساله چند ھزار تن بيشتر از 

 مليون معتاد ٢٠٠ل شده، تا حدی که اگر چھار سال در افغانستان ترياک زرع نشود بازھم ھمين ترياک ذخيره مشک

 ھا دست به اين کار زده باشد تا در بازار ئیدر جھان را حل کرده ميتواند ، لذا احتمال زياد ميرود که خود امريکا

 ھا چنين کاری نخواھند کرد، ئیاما برخی ھم به اين باور اند که امريکا. ھای جھان تورم مواد مخدر را کاھش بدھند

س دست به توليد نخواھند زد و به اين خاطر رسانه ھا در افغانستان پيوسته نظرات چون بعد ازين زارعان ازين تر

 فرانسپرس اعالن کرد که آژانسدرين ميان .  و ناتو را پخش ميکنند که اين کار را آنھا نکرده اندئیقومندانان امريکا

 مسموم خواھد آنھا رااده کند،  ازين ترياک مرض زده استفن معتادي کهتحقيقات اخير نشان داده است که در صورتی

ميرود که حاصل ترياک امسال اين منطقه درميان اين ھمه ھياھو خاک و دود شود و انتظار کرد و به اين صورت 

  .مافيا نرخ مواد مخدر ذخيره شده را چند برابر باال ببرد

  

  :ماين ھا خون ميريزند

از  تن  وضعيت چندکه ماين گذاری ھا زخمی شده اند  تن از افراد ملکی در اثر١٢ می بيش از ١٧ و ١۶در تاريخ 

ن ميگذرد؛ منطقۀ آ قندھار از–اين انفجار ھا در منطقۀ ساالر واليت ميدان وردک که شاھراه کابل .  وخيم ميباشدآنھا

غورک واليت کندھار، منطقۀ بابو کلی ولسوالی موسی قلعه واليت ھلمند و باالخره در منطقۀ جنگزدۀ مارجه اتفاق 

درين روز ھا جنگ ماين يکی از خطرناکترين جنگھای است که در سر تاسر کشور به راه افتاده و . افتاده است

ن ھا کشته آ که دست شان برسند و بدون اينکه عواقب آنرا فکر کنند که چند آدم بيگناه درئیطالبان در ھر جا

 می در يکی از راه ھای شبرغان مين گذاری ١۵ھمچنان به روز . ميشوند،  ماين مينشانند و بعد دنبالش نميگردند

صورت گرفت که يک موتر کروال با آن اصابت کرد که پنج نفراز سرنشينان آن که زن و طفل نيز شامل آن بودند، 

بيشتر اين مين ھا از سوی ايرانی ھا به طالبان داده ميشود و تا حال چندين بار اين ماين ھا از سوی . ھمه کشته شدند

کيد دارند که ايران به طالبان مين و مواد انفجاری ديگری تحويل ميدھند أ و امنيت ملی کشف شده و ھمه تخارجی ھا
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 به ،اما کرزی از دست زدن ايران در امور افغانستان انکار ميکند و اين ھمه کشتار و خونريزی را به بار می آورند

  .ا ميپردازدخاطريکه ايران ھر ماه يک و نيم مليون دالر چای پولی ارگ ر

 

  : انفجار در کابل

اين عمليات که .  می ساعت ھشت و نيم صبح يک عمل انتحاری در کابل جان افراد بسياری را گرفت١٨به تاريخ 

 نفر زخمی ۴٠ نفر کشته و ١٨ن آ صورت گرفت، درئیدر نزديک قصر داراالمان بر يک قطار نيرو ھای امريکا

ر سرف پر از مواد انفجاری به راه افتاد تا مناطق دور شھر کابل صدای اين عمليات که به وسيلۀ يک موت. شدند

 منطقه را بالک کردند و حتی برای خبرنگاران ھم اجازۀ ورود به منطقه ئیانفجار شنيده  شد و بعد نيرو ھای امريکا

 درين عمليات . سر رسيدند و کشته ھا و زخمی ھای خود را بردندئیداده نشد و لحظۀ بعد ھليکوپتر ھای امريکا

 ازميان رفت و از روی اين ميتوان تشخيص داد که تلفات ً کامالئیھشت موتر ملکی و چھار موتر نيرو ھای امريکا

 ھا بايد باال بوده باشد و لحظۀ بعد از انفجار سخنگوی طالبان به رسانه ھا اعالن کرد که اين عمليات به ئیامريکا

درميان کشته . د ازين بازھم نيرو ھای خارجی را ھدف قرار خواھنددادوسيلۀ آنھا صورت گرفته  و گفتند که بع

  . شدگان چھار کارگر سرک سازی که بر جادۀ داراالمان مصروف کار بودند، ھم به شھادت رسيدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


