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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ جون ٠٥

  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)١١١( 
 

  :کشته شدن ھشت سرباز امريکائی

 به قتل رسيدند و اين ئیکنار جاده ھشت تن از سربازان امريکا می در قندھار به اثر انفجار يک مين ٢٧به تاريخ 

به اين صورت تلفات نيرو .  در آن به قتل رسيدندئیباره اين ھمه سرباز امريکا انفجار بسيار خطرناکی بود که يک

مين ھای کنار جاده که آسانترين جنگ برای طالبان است . ھای خارجی در جريان سال جاری به دوصد نفر رسيد

 ھا ئیبا اينکه در آغاز اين جنگ امريکا. زيان ھای کاری جانی بر نيرو ھای خارجی در افغانستان وارد می سازد

ين وارد افغانستان کردند، اما ديده می شود که اين وسايل در کاھش تلفات  مضدبه ارزش سه مليارد دالر وسايل 

  .نظاميان و غير نظاميان در افغانستان موثريت چندانی ندارد

  

  :تلفات در ولسوال دو آب نورستان

 ولسوالی دو آب نورستان را به تصرف خود در هچند روز قبل نيرو ھای طالب بعد از يک محاصرۀ چند روز

اما . اما يک روز بعد نيرو ھای دولتی به اين منطقه سرازير شده و ولسوالی را از طالبان باز پس گرفتند. آوردند

 می جت ٢٧خانه ھای مردم سنگر گرفته پيوسته ولسوالی را زير آتش داشتند به تاريخ طالبان در کوه ھای مجاور و 

ھای شکاری و ھليکوپتر ھای جنگنده ناتو وارد عمل شد و بمباران وسيعی را در اطراف اين ولسوالی شروع کردند 

يس با مرکز فرماندھی  تن از اعضای طالبان به قتل رسيدند و در اثر قطع مخابرۀ نيرو ھای پول٤٠که در جريان 

و ولسوال ولسوالی ه در اين عمليات قومندان امني،  تن رسيد٢٠چند پوستۀ پوليس نيز به قتل رسيدند که تعداد شان به 

.  نفر اعالن کرده است١٧ نفر و از پوليس را ٦٧اما بدر والی نورستان تعداد تلفات طالبان را . نيز زخمی شده اند

 قتل رسيدند و تعداد زيادی از افراد ملکی نيز زخمی شده اند که تا هاز مردم غير نظامی بتن ده در اين ميان حدود  

  .تعدادی از زخمی ھا به لغمان انتقال يافته اند. حال تعداد آنھا روشن نيست
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  :انفجار در جالل آباد

جا شده بود، در ه  بينی که بر بايسکلی جام. ر جالل آباد ھشت تن زخمی شدند می در اثر انفجاری در شھ٢٧در 

 منطقه می ايننزديک مکتب ليسۀ بی بی حوا دراين شھر قرار داده شده وحينيکه يک موتر نيروی پوليس از 

حال چند . سيبی به پوليس نرسيد، اما ھشت نفر عابر ملکی در آن ساحه زخمی شدندآگذشت، انفجار داده شد که ھيچ 

 ئی کوچکترين پروائیطالبان و نيرو ھای امريکا.  آباد انتقال يافتندتن از زخمی ھا خوب نيست که به شفاخانۀ جالل

ين ھای کنار جاده قرار می گيرند و در ند و به اين صورت عابران مورد اصابت مدر مورد قتل غير نظاميان ندار

 .ين ھا به قتل رسيده اندر ھزاران تن از اثر انفجار اين مسالھای اخي

  

  :داوود داوود به قتل رسيد

  می يک انتحاری که لباس پوليس به تن داشت ، واردتعمير واليت تخاز شد و بعد از آنکه جلسه در ٢٩ه تاريخ ب

واليت ختم شد و والی با داوود داوود از اتاق جلسه بيرون می شد اين انتحاری خود را منفجر کرد که در جريان اين 

 تخار، دو تن از افراد امنيتی و دو ۀنوری قومندان امنيانفجار داوود داوود قومندان زون شمال پامير،  قومندان 

يگر شديداً لمانی با چند تن داعبدالجبار تقوا والی تخار و قومندان عمومی نيرو ھای . لمانی به قتل رسيدنداسرباز 

ت ھا داوود داوود يکی از افراد مھم شورای نظار بود که مد. وليت اين انفجار را گرفتندؤطالبان مس. زخمی شدند

يکی از محافظان مسعود به حساب می آمد او در چند سال اخيرقومندان امنيۀ کندز، معين مبارزه با مواد مخدر 

مين أاو برای زدن طالبان و ت. وزارت داخله و اخيراً از سوی فھيم به وظيفۀ قومندانی  زون پامير برگزيده شده بود

با قتل داوود گره ھای دل برخی از افراد شورای نظار . کشته شد شمال بسيار تالش کرد، اما بعد از اين ھمه امنيت

که در اين چند سال از چور وچپاول باز مانده و زمينه را از دست داده اند ، يکباره باز شده و اينکه در رسانه ھا از 

ير نامی از داوود اما در حاليکه در سال ھای اخ. طريق داوود به مسعود پيام می فرستند که ياران او سخت نامرد اند

و با ) چون شورای نظار و مسعود را پنجشيری ھا ھميشه به جمله استعمال می کنند  و داوود از تخار بود(نمی بردند

 که اخيراً زرياب ه ایمی نامند، شيو» سپھبد«او را پرستی مرگ او يکباره ادبيات ھمه گل کرده و برخی با ايرانی 

انی باب کرده ، چون ايرانی ھا ھميشه سالگرد زرياب را با شور و ھلھله در برای عده ای وطنفروش و جاسوس اير

  .تھران بر پا می کنند

  

  :درگيری ميان طالبان و حزب اسالمی

وردک ميان حزب اسالمی و طالبان برخورد شديدی به وجود آمد و  می در ولسوالی نرخ و اليت ميدان ٢٩به تاريخ 

نيرو ھای حزب اسالمی و طالب از مدت ھا به اين سو در اين واليت درگير . ند نفر طالب به قتل رسيد١٣که در آن 

دثه زمانی اتفاق افتاد که اين حا. اومت شده اندست که حزب اسالمی تا حال موفق به مقئيجنگ می باشند و  يگانه جا

در کمين افراد حزب  آنھايک گروپ طالبان به شمول ولسوال طالبان در اين ولسوالی از منطقۀ سنزی می گذشتند 

اسالمی افتادند که در آن مال محمود ولسوال و مال زاخيل قومندان عمومی طالبان در اين ولسوالی با يازده تن ديگر 

  .کشته شدند

سال .  در اين مورد يک قومندان حزب اسالمی به رسانه ھا اطالع داد، اما خود طالبان تا حال چيزی نگفته اند

وردک با حزب اسالمی در گير بودند، در بغالن نيز درگير شدند که طی در گيری يک و دان گذشته که طالبان در مي

 تن از نيرو ھای حزب اسالمی کشته و ديگران فرار کردند و به دولت تسليم شدند و بعد طالبان اعالن ٦٠روزه 
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قومندان . سوسی می کنندکردند که افراد تسليم شده ای حزب اسالمی به خارجی ھا در مورد سنگر ھای طالبان جا

نيرو ھای حزب اسالمی در بغالن که ميرويس نام داشت و از صحنۀ جنگ فرار کرد، يکسال بعد با معاونش مرزا 

  . ھا زندانی می باشندئیملنگ در يکی از روستاھای بغالن دستگير شد و حال نزد امريکا

سوالی چھاردرۀ واليت کندز دستگير شده و اعتراف  می سه تن را نشان دادند که در ول٢٩در اين حال رسانه ھا شام 

  .می کردند که با حزب التحرير ازبکستان در پيوند قرار داشته و برای آن حزب فعاليت داشته اند

  

  :حمله در شھر ھرات

 کنندۀ انتحاری در نزديک چوک گلھا در شھر نو ھرات خود را منفجر ه می ساعت يازدۀ ظھر يک حمل٣٠روز 

 تن از زخمی ھا بسيار وخيم می باشد و ١٠ تن زخمی شدند که حال ٣٠ فرد ملکی کشته و ٥اثر آن ساخت که در 

 که بار از سمنت بود، پنج دقيقه بعد از انفجار ئیدر اين حال موتر مزدا. امکان بلند رفتن تعداد کشته وجود دارد

و ھسپانوی است، به سرعت حرکت کرد اولی  به سوی دروازۀ نيرو ھای پی آرتی که متشکل از سربازان ايتالوی 

چھار حمله آور ديگر در تعمير نيم کارۀ . که با صدای پھره دار توقف نکرده و خود را به دروازه رساند و منفجر شد

 شده و گلوله باری را بر مقر نيرو ھای خارجی آغاز کردند که جنگ تا شش عصر ادامه جاه جابمقابل پی آرتی 

  .ر فراز پی آرتی در پرواز بودند که گاھی فشنگ و گاه گلوله شليک می کردندداشت و پنج ھليکوپتر ب

در اين حال يک انتحاری که با ريموت کنترول خواست به شاروالی ھرات داخل شود، توسط نيرو ھای امنيتی 

با . ددر گيری تا عصر ادامه يافت و از چھار حمله کننده سه تن توسط نيرو ھای خارجی کشته شدن. دستگير شد

 زخمی داشتند، اما شاھدان عينی ٦اينکه والی ھرات در کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که نيرو ھای خارجی فقط 

سخنگوی طالبان . ان نمی خوردندمی گفتند که بعد از انفجار سه سرباز خارجی را ديده اند که به زمين افتاده و تک

ر حمله کنندۀ شان در دفتر پی آر تی تعداد زيادی از نيرو ھای وليت اين حمله را به دوش گرفته و گفتند که چھاؤمس

  .خارجی را به قتل رسانده اند

  

  :کميسيون برگذاری لويه جرگه

اين لويه .  کردیکميسيون برگذاری لويه جرگه معرفرئيس حامد کرزی دو روز قبل صبغت هللا مجددی را به عنوان 

 در ئی بناميم برای امضای حضور دايمی پايگاه ھای امريکا"یلويه جرگۀ مھم وطنفروش"جرگه را که بھتر است 

 به را با افغانستان تا حال اين قرار داد ر ھا چند بائیامريکا. افغانستان و فروش رسمی کشور بر گذار می گردد

 ببندد و به اين خاطر لويه جرگه را دعوت می کند محکمتر رسانده و حال کرزی می خواھد تا کمربند آن را ءامضا

  . که مطمئناً در آن مشتی از وطنفروشان شامل خواھد شد و بی مشکلی اين پايگاه ھای دايمی به تصويب خواھد رسيد

صبغت هللا مجددی که از پدر پدر جاسوس است برای برگذاری اين لويه جرگه می تواند پول ھای بسياری به جيب 

وصاً که در اين چند ماه کمی ناراضی ھم بود چرا که جای او را جنايتکار ديگری به نام ربانی اشغال بزند، مخص

مجددی که ھميشه لويه جرگه ھا را به اجاره می گيرد و به سر می رساند در اين زمينه اجاره گر خوبی . کرده بود

 ھا وظيفۀ تھيه اين سند و دفاع و ئیت امريکابرای امضای اين سند سپنتا از ھمه بيشتر تالش دارد و در حقيق. است

حمايت از آن را به عھدۀ سپنتا گذاشته است و او که تا حال در اين زمينه بسيار موفق بوده، برخی از صاحب نظران 

  . به اين باورند که او در ازای خدمت ، بار ديگر وزير خارجه خواھد شد، چيزيکه او سخت به دنبال آن می باشد
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ل از قندھار که سران قومی آن نقش مھمی در اين لويه جرگه خواھند داشت گزارش می رسد که طالبان در اين حا

 ريش سفيد قومی و ١٣٢طالبان تا حال در قندھار . دو ريش سفيد قومی را کشته و چھار تن ديگر را زخمی کرده اند

دران نيز توسط ځمی به نام علم خان ال يک بزرگ قودر اين ح. مولوی ھای طرفدار دولت را به قتل رسانده اند

تا برگذاری لويه جرگه تصويب پايگاه ھای امريکا در افغانستان، احتمال . طالبان به قتل رسيده و جسد او را يافته اند

 . می رود که طالبان تعداد بيشتر ی از بزرگان قومی را به قتل برسانند

 

  :اعالن اشغال توسط کرزی

امريکا شده و ھميشه به اصطالح » مخالف«رسپردگان امريکاست از مدتی به اين سو کرزی که يکی از عوامل و س

وی در مورد .  در کنفرانس مطبوعاتی اخير خودنکتۀ جالبی را عنوان کرداو. می کند» تھديد« ھا را ئیامريکا

ياتی تکرار شود، بار ديگر چنين عملکه باره اخطار داد که در صورتی   ناتو و قتل غير نظاميان يکئیحمالت ھوا

اما اينکه اين اعالن او چه اثراتی بر وضعيت خواھد گذاشت، . نيرو ھای خارجی را اشغالگر اعالن خواھد کرد

چيزی نگفت و معلوم نيست که آقای کرزی با چنين اعالنی می تواند در دل فرماندھان نظامی ناتو و امريکا ترسی 

اين اعالن از سوی کرزی .  شبانه و بمباران ھای کور دست بردارندايجا د کند که واقعاً بعد از اين از عمليات

، تدوين و به مقامات ئین را برای امپرياليست ھای امريکا گيرد که طرح فروش رسمی افغانستادرحالی صورت می

 تحويل داده شده و کرزی برای  تصويب اين خواست قرار است به زودی لويه جرگه را داير کند و چند ئیامريکا

کاريکه که . س کميسيون برگزاری اين جرگه  از سوی کرزی انتخاب شدئيروز قبل صبغت هللا مجددی به عنوان ر

 تالش آن است تا در اين برھه اين کار را انجام دھد و به زودی به وزارت امور دراکنون توسط سپنتا آغاز شده 

ديت با کمونيزم را باال برده تا مبادا اين بار در  روز ھا گراف ضاينخارجه دست پيدا کند و برای تثبيت بيشتر در 

 .ی اعتماد نشودأولسی جرگه اين طويلۀ جنايتکاران قادر به بردن ر

نيرو ھای اشغالگر و فاشيست  ناتو در چند روز اخير در ولسوالی دو آب نورستان، در ولسوالی نوزاد ھلمند ودر 

در کشتار . د آن ھا با تظاھرات خونينی در تخار به ظھور رسيدگاومالی تخار چندين تن را به قتل رساندند و پپام

 کودک و دو زن به طور گسترده در رسانه ھای چاپی و ديداری نشان داده شدند، خشم مردم ١٢نوزاد که تصاوير 

را به شدت برانگيخت و ھمه اعتراض کردند و باالخره اين اعتراض ھای باعث شد تا کرزی بگويد که با تکرار آن 

 ھا ئی مثل کرزی که خود ھمين حاال در سايۀ امريکاتفاله ایاما اينکه . يرو ھای ناتو را اشغالگر اعالن می کندن

کل مردم ش چه اھميتی دارد نيست و نابود می گردد، اين بيان اين سايه از سرش کم شود ه ایلميده و اگر لحظ

  .وزخندی نمی دانندپافغانستان آن را بيش از 

ای ھميشگی کرزی اين بوده و يا برايش ديکته می شود  که در حاالت خاصی احساساتی شده و يکی از عادت ھ

وی باری با عصبانيت فرمان داد که تمام ديوار ھای سمنتی و موانع از . بدون اينکه بسنجد حرف ھای تندی می زند

اعالن انحالل کمپنی ھای . کردحتی پياز ھم ريزه ناو شھر کابل برداشته شود، اما درعمل کسی به گفته و فرمان 

امنيتی را صادر کرد که بازھم باداران امپرياليستی برايش پوزخند ديگری نثار کردند، در مخالفت با فساد اداری 

چندين کميسيون و سر کميسيون تشکيل داد، اما ھمه بيکاره و بی نتيجه بود و دھھا مورد ديگر، به اين خاطر برخی 

اينکه او می خواھد با تکرار قتل غير . تند کرزی نزد مردم به اندازۀ تفی تلقی نمی شونداز حرف ھا و فرمان ھای 

 و ناتو را اشغالگر اعالن کند، به اين معنی است که اين اشغالگران تا حال در افغانستان ئینظاميان نيرو ھای امريکا

ته است، در حاليکه اشغال از خود حضور داشته و فقط اعالن رسمی آن با اين عصبانيت اين جرثومه بستگی داش
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چيزيکه ھم مردم .  به رضايت و يا عدم رضايت فردی تشخيص داده شودءشرايط خاصی دارد که نمی شود بنا

  . ھا به افغانستان چرا صورت گرفته استئیافغانستان می دانند که اين رژيم پوشالی چه معنی دارد و تھاجم امريکا

 سال است که افغانستان را اشغال کرده اند و اين نيرو قوای قھار ١٠ھاجم خارجی  ھزار نيروی م١٥٠در افغانستان 

 را در اختيار خود دارد و برای اين که تلفات نيرو ھای خود را در اين جنگ کم بسازند، برای مقابله ئیزمينی و ھوا

بردند و اين حمالت چه  اه میبا مخالفان نزديک ترين راه را انتخاب کرده که به جت ھا و ھليکوپتر ھای شکاری پن

 ھزار تن از ٧٠حدود در طی ده سال گذشته کرزی بخواھد و چه نخواھد  چنين کشتاری درپی دارد و تا حال 

 در افغانستان ئیدوسال قبل کرزی از بادارش اوباما خواست که به حمالت ھوا.. ھموطنان ما را به قتل رسانده اند

مريکا با خشم و تحکم اعالن کرد که نمی تواند نيرو ھای زمينی اش را در س جمھور ائيخاتمه داده شود، اما ر

س ئيمی دانست که او خود ظاھراً ررا  بفرستد،  کرزی بايد در ھمان وقت اين ئیجنگ افغانستان بدون پوشش ھوا

، به اين می خواھد که در خاکش بمباران بکند يا نکند س جمھور امريکائيجمھور افغانستان است، اما چرا از ر

خاطر کرزی قبل از اينکه موقعيت و چگونگی حضور خارجی ھا را در افغانستان محک بزند و اعالن کند مسايل و 

اما او مطمئناً اين تول و ترازو را کرده و می داند که با  .داليل جدی تر اين حضور را نزد خود تول و ترازو نمايد

تواند ذھنيت را برای اشغال دايمی و رسمی مردم افغانستان مساعد شود، اما برای اينکه ب امپلق دور انداخته می

  . می کندحکومتسازد، اين طور حرف می زند و 

 زن کشته شدند، سخنگوی نيرو ھای ناتو گفت که ٢ طفل پسر و ٧ طفل دختر، ٥بعد از عمليات نوزاد که در آن 

خاطر معلوم است که نيرو ھای ناتو در افغانستان امکان دارد، بعد از اين نيز چنين حوادثی تکرار شود و به اين 

تصميم خود را گرفته و اين کشتار ادامه خواھد يافت و ضرورت نيست که کرزی انتظار وقوع آن را بکشد و بعد 

اما چون بازھم چنين بمبارانی صورت می گيرد و کرزی ھم چيزی از . اشغالگری خارجی ھا را رسماً اعالن کند

بار ديگر ھمه بر نخواھند خنديد؟ اما .  معلوم است که آن زمان اعالن او چه تاثيری خواھد داشت دستش بر نمی آيد،

او چون نظر مردم روشن است و ھمه او را شناخته که چقدر قدرت و صالحيت دارد، فکر می شود که حتی کسی 

  .براو خنده ھم نخواھد کرد

 را پاک می ه ای ھا را متھم ساخت و گفت وقتی ما جوچکرزی در اين کنفرانس در مورد فساد اداری نيز خارجی

به اين صورت او . سازيم  اما دريای فساد خارجی ھا سيل وار سراريز می شود و ھمه چيز را خراب می سازد

عامل اصلی فساد در داخل دولت افغانستان را به خارجی ھا نسبت داد و معلوم است که حرف ھای بی مقدار کرزی 

، اما . که ھمين معاش او و افراد دفترش را می پردازند، چقدر ارزش خواھد داشتئیست ھای امريکابرای امپريالي

آنچه روشن است اينکه نه کرزی در حال حاضر در وضعيتی قرار دارد که اعالن او ايجاد تشنج ميان امريکا و 

 پرھيز می ئیکنند و از حمالت ھوا می ھا با اين اخطار کرزی  بعد از اين ھراس ئیمردم افغانستان کند و نه امريکا

 تالش می کنند تا از تلفات نظاميان خود در افغانستان جلوگيری کنند، برای ه ای ھا به ھر شيوئیچون امريکا. نمايند

 دست بزنند و انتقال لوژستيک خود را با ھمان نيروی کمپنی ھای ئیاين کار جداً ضرورت دارند تا به حمالت ھوا

  .پس کرزی را می گذارد که حرف ھای بی عمل را بزند و بعد ھمه بر او بخندند. سانندخصوصی به سر بر

  

  

  

  


