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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٣.٠۶.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٧۵(  

  
  
  

   :عقب نشينی سربازان ايتاليائی از افغانستان

افغانستان است و تيم پی آر تی ھرات را در اختيار دارد، يکی از کشور درر ايتاليا که يکی از کشور ھای اشغالگ

. ی است که برخورد به شدت فاشيستی داشته و نيرو ھای آن از کشتار توده ھای مردم افغانستان فروگذاشت نداردئھا

 يکجا کار ميکنند و ئی تيم جاسوسی اين کشور در غرب افغانستان بسيار فعال ميباشد و با جاسوسان امريکاًعالوتا

م با اين وضعيت گفته أتو. و درين ماه ھا  تلفات بيشتری داشته است استخبارات ضد ايران را نيز رھبری مينمايند

 یالدي م٢٠١٣  ، آغاز و تا سال یالدينده مي از افغانستان، از سال آئیايتاليان اي نظامیجي تدرینيميشود که  عقب نش

  :ن خبر گفتي، ضمن اعالم ائیايتالي اینترنتيك روزنامه ايا در گفتگو با يتاليار دفاع يوز. ل خواھد شديتكم

به گفته  .ميدھ یل ميس افغانستان تحوي مسلح و پولیروھايج كنترول افغانستان را به دولت، ني به تدر٢٠١١   از سال 

 یالملل نيت بي ما از ماموریاروھي نیجي بازگشت تدر٢٠١٣  ان سال يش برود، تا پايز طبق برنامه پي اگر ھمه چیو

رسد و  یھزار نفر م ٣  ش از ين كشور در افغانستان به بيان ايھم اكنون شمار نظام. ل خواھد شديدر افغانستان تكم

  .تن از آنھا جبيرۀ گناھان شان را با خون خود پرداخته اند ٢٠  ش از يتاكنون ب

درين روز ھا اعالن کرده اند که به تدريج نيرو ھای شان را از  جالب است که کشور ھای کانادا، پوليند و ھالند نيز 

اينان ميگويند در صورتی از افغانستان خارج . ی يکجا ميباشدئ با اما و اگر ھااخراجافغانستان خارج ميکنند و اين 

از نيرو ھای ميشوند که تروريزم پايان يابد و نظم و امنيت در افغانستان بر قرار گردد و بعد از خروج نيز بخشی 

 ھا است که چه زمانی اين ئیله به دست خود امريکاأدرحاليکه اين مس. نظارت ميگذارندشان را در افغانستان برای 

 ھا نيز عين حرف ھای ايتالوی ھا را تکرار ئیامريکا. ورند و چه زمانی بايد به کار طالبان پايان دھندآامنيت را می 

وھا تا سالھای بعد در افغانستان باقی خواھند ماند راعالن غير واقعی است و اين نيميکنند و ھمۀ مردم ميدانند که اين 

 که ًو اگر بيرون شوند بيشتر به تجديد قوا خواھند پرداخت نه اينکه افغانستان را برای ھميشه ترک گويند، مخصوصا

  .حال معدن يک تريليون دالر ی ھم در افغانستان پيدا شده است
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يتاليائی ھا با شماری از انجو ھا در افغانستان نيز ھمکاری می کنند و سفارت اين کشور فند ھای ناگفته نماند که ا

  .مليون دالری را برای ايجاد مرکزھای فرھنگی و پرورشگاه ھا واريز می نمايد

  

  : سقوط يك طياره بدون سرنشين ناتو در ھرات

ی سرنشينش از دو سال به اين سو در بمباران مناطق  طياره ھای بئیاياالت متحدۀ امريکا برای نشان دادن کار آ

جا ه  قندھار جابئیاين طياره ھا عالوه به اينکه در ميدان ھوا.  قبايلی در پاکستان ازين طياره ھا استفاده ميکنند

 خوش شمس در دشت ھای بلوچستان پاکستان که زمانی به وسيلۀ امير امارات متحده برای ئیميباشند در ميدان ھوا

 يکی ازين طياره ھا چند ماه .، اخذ موقع نموده اندشده است رانی ساخته شده بود، حال به ميدان اين طياره ھا مبدلگذ

 کار ميکردند با اين فکر ئین بارديگر سه دھقان را که در جوآ بعد ازروز سه دھقان را کشت و چند ئیقبل در پنجوا

يساف ا جون نيروھای ١٩درين حال به تاريخ . سه دھقان راکشتند مورد حمله قرار داده و ھر  که مين گذاری ميکنند

 که   اين می گويد طالبانيک سخنگوی  .اره ھا در غرب کشور خبر دادنديدر افغانستان از سقوط يکی ازين ط

ك يدرين حال . اما مقامھای ناتو اين ادعا را تائيد نکرده اند. اره را در ولسوالی شيندند آنھا سقوط داده انديط

 اره بر اثر مشکالت فنی سقوط کرده استي ناتو در کابل  می گويد که اين طیروھايسخنگوی ن

اره در حالی اعالم می شود که نيروھای ناتو خود را برای انجام عمليات گسترده در واليت قندھار يخبر سقوط اين ط

  ھائیستفاده می شود، در اختيار امريکا بدون سرنشين که در افغانستان از آنھا ایاره ھايبيشتر ط .آماده می کنند

در يک سال گذشته اعالم شده است که چند تن از رھبران طالبان .است و تا حال در پاکستان بسيار نتيجه داده اند

  .اره ھا کشته شده اندي اين طۀود دراثر حملسحپاکستان از جمله بيت هللا م

 ئیضد ھواۀ ًالن کردند که طالبان به سالح ھای نسبتا پيشرفت ھا اعئیين حال چندی پيش ھم طالبان و ھم امريکاعدر

 ھا گفته اند که طالبان اين سالح ھا را از ايران به دست آورده اند، اما برخی ھا به اين ئیامريکا. دست يافته اند

، باورند که مافيای روسی که در جريان فروپاشی اتحاد شوروی سالح ھای بسياری را دزدی و مخفی کرده اند

 ھستند و برخی ھم  به اين باورند که اين ئیاکنون برای طالبان به فروش ميرسانند و اين سالح ھا بيشتر ضد ھوا

  . سالح ھا را آی اس آی در اختيار طالبان قرار ميدھد

  

 : حمله طالبان به يك بند در حال احداث در فراه

پس . ر ولسوالی اناردره اين واليت حمله کرده اند جون  به کارگران يک بند در حال ساخت، د١٨طالبان به تاريخ 

در اين درگيری، دو تن از . از حمله افراد طالبان، نيروھای پوليس خود را به آنجا رسانده و با طالبان درگير شدند

  .مھاجمان طالب کشته و سه تن ديگر از آنھا زخمی شده اند

طالبان .ه طالبان با مين بر يک موتر دولتی حمله کردندين حال از ولسوالی شيندند و اليت ھرات خبر ميرسد کعدر

 تن از ۵وليت اين حمله را به عھده گرفته و گفته اند اين بمب يک موتر نيروھای خارجی را ھدف قرار داده و ؤمس

 .سربازان ناتو در اثر انفجار آن کشته شده اند

  .ت جانی در پی نداشته استمقامات دولتی اين ادعا را رد کرده و گفته اند اين انفجار تلفا

ولسوالی ھای شيندند و اناردره در پيوست يکی ديگر قرار دارد و رفت و آمد طالبان ھميشه اين  دو ولسوالی را 

 اداره مستعمراتیاما از چندی به اينسو که  قوای . يکجا پوشش ميدھد و نا امنی يک ولسوالی بر ديگر آن تاثير دارد

 اکنون طالبان درين واليت به آسانی گشت و در نتيجهای گسترده ای را به سر رسانده و خارجی در فراه عمليات ھ
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در وضعيت امنيتی اين امر د، نگذار کرده نميتوانند ومردم به آسانی از اين واليت به ھرات و قندھار رفته ميتوان

تا بر کارگران يک بند در اناردره د انشيندند و اناردره نيز تاثير گذاشته است ، اما اينک بار ديگر طالبان توانسته 

  .حمله کنند که گمان ميرود اين افراد در ايران مسلح شده و برای حمله آماده شده باشد 

 : تن بر اثر درگيری در كندز١١كشته و زخمی شدن 

وليت اين ؤد و مسجا ميباشه لمانی جا باواليت کندز يکی از واليات نا آرام به شمار ميرود و درين واليت نيرو ھای 

اين واليت در جنگھای طالبان و تنظيم ھا ھم يکی از پايگاه ھای مھم طالبان به حساب می آمد و . واليت را دارند

 تن از گلبدينی ھا ۶٠باغ اين واليت با جنايتکاران گلبدينی در گير شدند که در نتيجه رچندی قبل طالبان درناحيۀ انگو

حال به . ب به نام ميرويس از کندز فرار کردو طالبان بر اين واليت مسلط شدندبه قتل رسيدند و بعد قومندان اين حز

 و طالبان، در منطقۀ رحمت باى ولسوالى چھاردرۀ کندز، ده ی دولتیروھايان نيرى ميجۀ درگي جون در نت١٩تاريخ 

 گزارش ھمزمان. ديسز به قتل ري نطالباننى مربوط به يچيک  تبعۀ چي کشته و زخمى شدند و یروھاى اربكيتن از ن

روھاى  اربکى اين واليت  حمله كردند که بر اثر يميرسد که طالبان مسلح  شب جمعه در منطقۀ رحمت باى، باالى ن

ز تلفات وارد شده يرى به افراد طالبان نين درگيدرا. ی شدندمگر آنان زخيروھا کشته و پنج تن دين نيآن، پنج تن از ا

ک ھزارتن از يوالن امنيتی در کندز ؤ  به گفتۀ مس.ان جنگ باقى مانده استدينى، در ميچيک تبعۀ چيو جسد 

  .در خدمت متجاوزان قرار گرفته اندت ، ي  در مناطق ناامن آن والیروھاى اربكين

  

 : سرباز افغان از مراكز آموزشی در امريكا١٧فرار   

 از سربازان و افسران اردوی دولت پوشالی  ھا از مدتی به اينسو برای تربيۀ مزدوران بھتر اردو عده ایئیامريکا

نجا عالوه به آموزش نظامی دست به تعليم دادن کار ھای خاص استخباراتی نيز برای اين آرا به  امريکاميبرند و در 

 ھا در چند نقطه به اين پرورش ميپردازند ، اينک گيری ايمری سخنگوی قوای ئیدر حاليکه امريکا. افراد ميزنند

 نظامی در شھر سن ئی سرباز افغان به طور انفرادی از پايگاه ھوا١٧ ماه گذشته، ١٨ا گفته است در  امريکئیھوا

 تن از اين افغان ھا تشخيص داده شده ، ٧ آژانس خبری اسوشيتد پرس، موقعيت ۀبه نوشت. انتونيو، فرار کرده اند

 .ولی در مورد محل بود و باش متباقی آنھا، خبری در دست نيست

، با گروه ھای تروريستی ارتباط ندارند و ین سربازان فراري می گويند، اعتقاد بر اين است که ائیامريکامقامات 

ن نظامی امريکا، از مقامات تطبيق قانون اياالت متحده يمفتش .آنھا تھديدی برای امنيت ملی امريکا تلقی نمی گردند

غانستان که از يک کمپ آموزش نظامی در ايالت تکزاس، تقاضا كرده اند تا آنھا را به خاطر يافتن اعضای اردوی اف

 ھمچنين گفته است، اين افغان ھا به کمک نظاميان افغان و امريکا ئیمقامات امريکا.مفقود االثر شده اند کمک نمايند

آموزش زبان انگليسی و تدريس روابط بين الملل از بھانه ھای است که . مصروف آموزش لسان انگليسی بودند

 در امريکا به جای مشکوکی درس بخوانند، چنين چيز ھای را بھانه می آورند و ھمۀ جاسوسان درين کشور ھرکسی

علت اساسی فرار اين سربازان ميتواند، برخورد ھای به شدت مغرورانۀ افسران .  را ميخوانند» روابط بين دول«

ن چنين با آنان برخورد ميکنند و چون در  باشد که عساکر و افسران افغان را چون مزدور ميدانند و ايئیامريکا

اين برخورد ھا تا حال چند بار باعث . حقيقت مزدور ھستند، بعضی از آنان نميتوانند اين برخورد ھا را تحمل کنند

 و ئی تن از سربازان امريکادر نتيجه چندين و انگليسی شده ئیگلوله باری سربازان افغانی بر سربازان امريکا

  . رسيده اندانگليسی به قتل
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 : عسکر ناتو در افغانستان کشته شدند۵

 جون، در بر ١٨ و ١٧ در تاريخ ھای ئی سرباز امريکا٣به گفتۀ مقامات ناتو پنج عسکر اين سازمان به شمول 

 جون به ١٨ حمله طالبان  روز جمعه ۀ در نتيجئیدو سرباز امريکا. خورد ھای مسلحانه در افغانستان کشته شده اند

ن خبر، از آغاز ماه يبر طبق ا.  ، بر اثر انفجار بمب کنار سرک کشته شدئیكايگر امريك عسكر ديدند و قتل رسي

تانيا می گويد که يک عسکر يھمچنان  وزارت دفاع بر.  در افغانستان کشته شده اندئی عسکر امريکا٣۴جون تا حال 

ك عسكر ي مقامات ناتو، ۀبه گفت. کشته شده است جون ١٧به روز پنجشنبه ھلمند آن کشور در اثر انفجار  در واليت 

درين حال . شده استمورد ھويت اين عسکر چيزی گفته ن ناتو در شرق افغانستان به قتل رسيده ولی در یگر قوايد

 عسکر ناتو در حمالت متعدد به قتل ۵٢در ماه جون که ھنوز ده روز به ختم آن مانده است در سر تا سر افغانستان 

 و انگيسی ميباشد، در زمانی اتفاق می افتد که قرار ئی اين قتل ھا که بيشتر مربوط به نيرو ھای امريکا.رسيده اند

 ھزار نيرو در قندھار عمليات وسيع اميد ٢١ در ھلمند مستقر شود و با ئی ھزار نيروی امريکا٧است به زودی 

. فتد تشکيل ميدھد به راه بيئیافسران امريکاکه بيشتر نيرو ھای آنرا عساکر و  برای تصفيۀ شورشيان از سوی ناتو

ن آ شد که درداير دو شنبه يک جلسۀ کالنی در قندھار روز جون ٢١ از قندھار گزارش ميرسد که به تاريخ ھمزمان

 و با اين جلسه ميخواھند قبل از حملۀ نيرو شرکت جستهمقامات بلند پايۀ ناتو با مزدوران شان در ارگانھای محلی 

ن کنند، يير طالبان در قندھار ولسوال ھا و قومندانان امنيه و مقامات ديگر ولسوالی ھا را درين واليت تعھای ناتو ب

چون قبال مک کريستال قومندان عمومی ناتو گفته بود تا زمانی اداره در قندھار بھبود نيابد، نميتوان از عمليات 

رای ديدار با سران قومی کندھار به آن واليت رفت حامد کرزی نيز چند روز قبل ب. نظامی درين واليت چيزی گفت

با اينھمه وضعيت امنيتی . ًو ظاھرا دستور حملۀ نيرو ھای اشغالگر را بر مواضع کندھار از اين سران قومی گرفت

  . در قندھار بسيار خراب ميباشد و مردم بسياری ازين شھر فرار کرده اند

 

  : طالب در پكتيكا١٣كشته شدن 

 اينان مدعی اند که ازين جمله . دھندی طالب خبر م١٣كا از كشته شدن يت پكتيی دولت پوشالی در والمقامات امنيت

دولتی ھا . ن قرار داده انديك حمله انفجار ماي ناتو را ھدف یند كه قواي گوی تن خارجی بوده اند، اما طالبان م١٢

 مھمات طالبان یپويك دين مقامات يبه گفته ا.  استت بودهين والي ارگون ایميگويند که اين کشتار طالبان در ولسوال

ن حال داكتر يدر ھم.  افتاده استیتي امنیت كشف شده و به دست نيروھاين والي چھارباران ایز در ولسوالين

ت، ين والي متاخان ای ناتو را در ولسوالین گروه، قواي شده كه افراد ایان طالبان مدعي از سخنگویكيل يعبدالوك

اين ادعا ھا از سوی ھردو طرف ھميشه تکرار ميگردد و درين ميان طالبان دروغ . ن قرار داده اندير ماھدف انفجا

ھای شاخدار تری گفته و ميخواھد به اين صورت خود را بسيار قوی نشان دھند، در حاليکه مردم ميدانند که اگر 

 .ن را ضعيف خواھند کرد ھا بخواھند طالبان قوی و اگر نخواھند در ظرف چند روز آنائیامريکا

 


