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٢٧.٠۵.١٠  
  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٧١(  
 

  :آماده باش 

 و ناتو در جنوب ئینيرو ھای اشغالگر امريکابه دنبال عمليات نيرو ھای طالبان در کابل، بگرام ، خوست و قندھار، 

ن سه آ بگرام که درئیھمچنان گفته شده است که بعد از حملۀ طالبان بر ميدان ھوا. به حالت آماده باش در آمدند

شد، نيرو ھای   انتحاری کشته و يکی از انتحاری ھا  زخمی دستگير١٣ زخمی و ئیپوليس کشته، ھفت امريکا

 بگرام دو ئینيرو ھای پوليس ھمچنان گزمۀ شانرا در اطراف ميدان ھوا.  کامل به سر ميبرندمادگیآپوليس نيز در 

ی را به ئطالبان بعد از آنکه جنرال مک کريستال اعالن کرد که در قندھار عمليات سنگين تصفيه . چند ساخته اند

 از کابل به صوب قندھار ئی امريکاراه می اندازد، به فعاليت ھای شان افزودند و اينک کاروانھای بزرگ نيرو ھای

 ھا ميترسند که با حمالت بيشتر طالبان رو به رو خواھند شد و ازين ئیدر حرکت ميباشند و به اين خاطر امريکا

  . بابت برشرايط امنيتی خود در جنوب و غرب کشور افزوده اند

   

  : غزنی در بی امنی کامل

اين . شب گذشته شھر غزنی زير حمالت سنگين راکتی قرار داردگزارشاتی از غزنی حاکی از آن است که در چند 

رد تا حال چند زخمی داشته است، اما ساکنان اين ي ميگصورت مناطق کوھستانی اطراف اين شھر از حمالت که 

نيرو ھای پولندی که در غزنی مستقر اند از چندی به اينسو چنان موش . شھر در اضطراب خاصی به سر ميبرند

وف کار است اما مردم غزنی با ردر غزنی تيم پی آر تی پولند مص. ز پايگاه ھای خود بيرون نميشوندگشته که ا

اينکه حمالت کور و ضد بشری طالبان را محکوم ميکنند، از حضور نيرو ھای پولندی در شھر شان به شدت 

ر واليت غزنی خبر ميرسد که درين حال از ولسوالی اند. ناراضی اند و خواھان خروج اين نيرو از غزنی ميباشند

دان پارلمانی دين دستگير و ھمه را کشتند که برای کانآ ماه می طالبان يازده شاگرد مکتب را بعد از ٢٢به تاريخ 

 عصبی ً، مردم اين ولسوالی را شديداشتند تا شانزده سال قرار دا١٢ متعلم که بين سنين ١١اين قتل . تبليغ ميکردند
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اين کشتار . ين باورند که احتمال بروز جنگ ميان مردم محلی و طالبان اندر وجود داردساخته و برخی ھا به ا

درين حال ازين واليت . زمانی صورت گرفت که دو روز بعد قرار بود جشن معلم در افغانستان برگزار گردد

يرو ھای خارجی گزارش ميرسد که بعد از کشته شدن اين متعلمان و راکت باران سه شب شھر به وسيلۀ طالبان ن

 که شامل مرکز و حومۀ شھر غزنی، منطقۀ ند ضد طالبان زدهست به عمليات وسيع و گسترده ای ب می د٢۴روز 

 است پايگاه ھای طالبان را درين مناطق مورد حمله قرار ئیر ھواتاين عمليات که بيش. لی مقر ميشودآب بند و ولسوا

خيالباز شيرزی قومندان امنيۀ . در اطراف شھر غزنی در جريان استھمچنان عمليات پاکسازی زمينی نيز . داده اند

نان آ طالب به قتل رسيده و اجساد شان در ميدان مانده است که بيشتر ۵٠غزنی ادعا ميکند که درين عمليات بيش از 

ميپذيرد که قوای  شده اند، اما ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان اين ادعا را رد ميکند و با اينکه ئیشکار حمالت ھوا

اکنون . خارجی و دولتی بر چند پايگاه آنان حمله کرده ولی ادعای تلفات از سوی قومندان امنيه غزنی را رد ميکند

 به اين شھر وصل ميگردد، موقتا مرزیی که از مناطق ئشھر و مناطق اطراف غزنی جنگی ميباشد و بعضی راه ھا

 می برای يکروز عزای عمومی اعالن شده ٢۵ر غزنی به تاريخ  نفر متعلم د١١بسته شده است  و برای مرگ 

  .است

  

  :انفجار مين

 و دولت در واليت فراه با شکست دادن طالبان تا حدی امنيت را برقرار ئیازچند ماه به اينسو که نيرو ھای امريکا

 فراه و ولسوالی ميان مرکز(ت  ھا تصميم به ساختن پايگاه بزرگی در دشت بابوس اين واليئیکرده و امريکا

طالبان فراه که . دارند ، اين نيرو ھا تالش دارند که وضعيت را تا ساختن اين پايگاه ھمچنان آرام نگھدارند) اناردره

قبال در قريه ھای مساو در ولسوالی پشترود و قريه شيوان در ولسوالی باال بلوک مستقر بودند، اينک حال قادر به 

تا .  به مين گذاری دست بزنندًوشند تا عمليات شانرا مخفيانه انجام دھند و  مخصوصاگشت و گذار علنی نبوده و ميک

درين حال به . زيادی از ھموطنان ما را گرفته استۀ  ساخت ايران بوده، جان عدًاحال اين مين گذاری ھا که اکثر

 از پرابت نمود که  ماه می در حالی يک موتر کاستر در نزديک قريه ديوار سرخ با مين اص٢۴روز دوشنبه 

درين حمله عده ای زخمی شدند که درميان آن . سواری بود و از ولسوالی خاکسفيد به سوی شھر در حرکت بود

اين جنايت طالبان که مردم ملکی و زحمتکش ما را اينگونه ھدف قرار ميدھند . زنان و کودکان نيز وجود دارد

  .شتار مردم بيگناه دست کمی از اشغالگران ندارنددرين ميان جنايتکاران طالب در ک. نابخشودنی است

 می از واليت بادغيس خبر ميرسد که نيروھای دولتی در مسير راه نيرو ھای خارجی در ٢۵ درين حا ل به تاريخ 

سخنگوی دولت درين واليت مدعی است که اين .  مرغاب مين بسيار بزرگی را کشف و خنثی کرده اندولسوالی باال

 انفجار مين اثر روز قبل در ھمين ولسوالی  در ۵. مين به کمک مردم کشف شده است ورنه تلفات بسياری ميگرفت

 بدون  ھان روز به بعد ايتالویآو از تن از سربازان اشغالگر آن به قتل رسيدند ۴در مسير عبور نيرو ھای ايتالوی 

 حرکت نميکنند و به اين خاطر وظيفۀ پاکسازی را به نيرو ھای افغان اين ئیمطمئن بودن از مسير راه ھيچ جا

  .ولسوالی سپرده اند

  

  :اجالس خاموش پارلمان پوشالی

 آن با کرزی چندان خوب ولسی جرگۀ افغانستان که نھادی از جنايتکاران و وطنفروشان مشھور ميباشند و روابط

ی أ وزير باقيمانده را به ولسی جرگه معرفی نکند و ر١١ می تصميم گرفته است که اگر کرزی ٢٢نيست، از روز 
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ن که در انتخابات مسخرۀ أکرزی بعد از. اعتماد به دست نياورند، ھر روزه اجالس خاموش برگذار خواھد کرد

ی اعتماد به دست می آورد که أ جديدی را به ولسی جرگه روان و ررياست جمھوری برنده اعالن شد، بايد کابينۀ

اما يازده وزير . ی را به دست آوردأ نفر آنان اين ر١۴ وزير کابينه ٢۵طی دو مرحله اين کار را کرد و از جمله 

برای ی اعتماد دادن وکيالن جنايتکار أچون در جريان ر. ن شدييديگر به عنوان معين اول و سر پرست وزارت تع

 و باال ميشود، لذا کرزی تصميم دارد که تا اين دوره ولسی جرگه که چند روز بعد به ه وزيران پول ھای کالنی تاين

اما افراد ولسی جرگه که با به . سر ميرسد ، ھيچ وزيری را معرفی نکند و با ھيمن وزيران کار خود را پيش ببرد

 تالش دارند تا کرزی را به اين کار ز غريبی باز ميمانند، اينکوزير ا ١١سر رسيدن دورۀ شان و معرفی نشدن اين 

 می اعالن کرد که تا زمانی کرزی وزيران جديد را ٢٢ زوادار بسازند و به اينخاطر قانونی رئيس ولسی جرگه رو

ارد  می ادامه د٢۴به ولسی جرگه نفرستد، ولسی جرگه جلسات خاموش برگذار خواھد کرد و اينک اين کار تا تاريخ 

وف نگھداشته و توجه راين جدال و کشمکش تا حدی رسانه ھا را مص. و ولسی جرگه حرفی در ھيچ مورد نميزند

  .مردم تا حدی از مشکالت شان کمتر ميشود

  

  :کشته شدن سربازان اردو

 سرباز اين ۵ می ٢٣ که در جنوب کشور در تاريخ کرداعالن دولت دست نشانده  می وزارت دفاع ٢۴به تاريخ 

 تن ديگر زخمی شده اند، اينکه اين سربازان چگونه زخمی و به قتل رسيده در اعالميۀ اين وزارت ٣اردو کشته و 

ھمچنان گفته شده که درين تاريخ ھشت تن از افراد مظنون طالبان توسط نيرو ھای امنيتی و . درج نشده است

 ٢ در خوست اعالن کرده اند که  ئیيکاو درين حال نيروھای امر  در جنوب کشور دستگير شده اندئیامريکا

 می حين آمادگی برای انجام عمليانت انتحاری در مرکز اين واليت دستگير شده اند و ٢١انتحاری پاکستانی به تاريخ 

  . کار تحقيق از آنھا جريان دارد

ی درگير شدند  م٢٢درين حال از واليت غور گزارش ميرسد که نيرو ھای پوليس و طالبان درين واليت به تاريخ 

قومندانی اين گروپ طالبان را شخصی به نام مال مصطفی .  تن ديگر زخمی شدند٣که در نتيجه سه طالب کشته و 

اين مال چندی قبل به دولت پيوست و امتيازات خاص خود را از دولت گرفت، اما بارديگر به . به عھده داشت 

 در ولسوالی چشت ھرات فعاليت داشت و ًوی قبال. ی ميکرد جنگ را در قريۀ جورۀ اين واليت رھبرهطالبان پيوست

  .اکنون در غور جنگ ضد دولتی را ھدايت و رھبری ميکند

 

  : مشکل کوچی ھا

بعد از آنکه ميان کوچی ھا و ھزاره ھای بھسود و ديميرداد جنگھای شديدی رخ داد و قربانی ھای بسياری از دو 

  .  فقره ميباشد٨ادر کرد که دارای طرف گرفته شد، کرزی فرمانی درين زمينه ص

  .  ثور ازين دو ولسوالی آغاز گردد٣٠ خروج کوچی ھا تا -١

  .  کوچی ھا حق پيشروی در منطقه را ندارند-٢

  .  کوچی ھا ھرچه زود تر و قبل از ھمه ، بايد منطقۀ تيزک بھسود را تخليه کنند-٣

  .د به خانه ھای شان برگردند مردمی که از ساحات مسکونی شان مھاجر شده اند، باي–۴ 

  . بايد کشته ھا و اسيران ميان طرفين تبادله شود– ۵

  . خساراتی که بين طرفين در جريان نبرد صورت گرفته ، از سوی دولت پرداخت ميگردد– ۶
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، وزارت زراعت و.  توزيع زمين برای کوچی ھا از صدور فرمان الی سه ماه آينده شروع و تکميل ميگردد– ٧

  .  داخله و ارگانھای محلی ، بر توزيع اين زمين ھا برای کوچی ھا نظارت ميکنندوزارت 

وزارت خانه ھا و کميسيون ويژه حل مشکل در اين راستا بايد ھرچه زود تر اقدام نمايند و وزارت دفاع، داخله و  -٨

  .امنيت ملی نظارت کنندۀ اين پروسه ميباشند

ن آی درئ ھيچ راه حل ريشه چهرای سالھای آينده درين منطقه نگھدارند با اين فرمان ميخواھد جنگ را ھمچنان ب

گفته ميشود که تا حال درين زمينه ھيچ کار عملی صورت نگرفته و خليلی معاون دوم کرزی برای . وجود ندارد

رج نشوند، اينکه نشان دھد که از قوم خود حمايت ميکند به بھسود رفته و ميگويد که تا زمانی کوچی ھا از بھسود خا

درين ميان دست ھای پاکستان و ايران نيز درين مورد به شدت فعال است و ھيزم بيار معرکه ميباشند و . بر نميگردد

ن پستی چون محقق و اکبری اجنايتکار. کوشش ميکنند تا اين جنگ را در سطح کل پشتون و ھزاره گسترش بدھند

ی ھزاره ھا برای أ و بار ديگر برای به دست آوردن رنيز سه روز قبل در دشت برچی نشستی را تدارک ديده

  .رسيدن به پارلمان سر و صدا راه انداختند

  

  

 


