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  افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ جوالی ٠٣

  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)١١٥(  
 

  :سه پوليس در شيندند به قتل رسيدند

مت هللا يکی از قومندانان محلی پوليس در شيندند از بازار ولسوالی   حينيکه قومندان رح٢٠١١ جون ٢١به تاريخ  

زيرکوه شيندند در حرکت بود، در مسير راه مورد حملۀ طالبان مسلح قرار گرفت و بعد از زد و خورد ی به سو

اری ق.  جراحت برداشتندن به قتل رسيدند و دوپوليس محلی ديگر با يک زدو پوليسمختصر قومندان رحمت هللا با 

وليت اين حمله را به دوش گرفت و مدعی شد که اين حمله را برای قتل قومندان ؤيوسف احمدی سخنگوی طالبان مس

  .اما در اين رابطه دولت قادر به گرفتاری کسی نشد. رحمت هللا سازماندھی کرده بودند

 يکسال اخير اما در.  نفوذ داشته اند زيرکوه شيندند از سالھای سال يکی از مناطق نا امن بوده و طالبان ھميشه در آن

ی در اين ولسوالی بسيار فعال اند، ضربات کاری بر پيکر طالبان وارد کرده و حال بيشتر ئکه نيرو ھای ايتاليا

حمالت آنھا به شکل کمينی می باشد و يا مين گذاری می کنند و دوباره خود را در ميان قريه ھا پنھان می سازند و 

ی برخورد ھای فاشيستی با اين ئ نيرو ھای ايتاليا٢٠٠٩که در سال مخصوصاً بعد از آن. ی ندارندجا و پايگاه مشخص

ی ھا در اين جا بسيار زياد شد و حال ئاليا، ترس از ايتکشت تن بی گناه را ٦٠منطقه داشت و طی يک حملۀ ھوايی 

 شکل پتکی حمالت شان را سازماندھی طالبان به شکل روشن و معلومدار در اين ولسوالی گشت و گذار ندارند و به

  .می کنند که قتل قومندان رحمت هللا يکی از از اين نوع حمالت می باشد

  

  : سرباز اشغالگر به قتل رسيدند٥٠ماه  دريک

دو سرباز ناتو بعد از آنکه در غرب .  سرباز ناتو در غرب و جنوب افغانستان به قتل رسيدند ٤ جون ٢٧به تاريخ 

مين کنترول از راه دور اصابت کردند، کشته شدند و دو سرباز ديگر در جريان درگيری با طالبان به افغانستان با 

 آنھا  از نفر بوده است که بسيار٥٠ھای ناتو در افغانستان طی ماه جون نيرودر اين حال تعداد تلفات . قتل رسيدند 
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 رسانده می شود و بی ن ھا توسط ايران به طالبانبيشتر اين مي. در اثر اصابت با مين جان خود را از دست داده اند

  .ی از اشغالگران تلفات می گيرندئھيچ رويا رو

  

  :مسخره گی ھای دولت پوشالی

ار شد و پر از رذالت، تقلب و تخلف بود، برخی از کانديدان زارلمانی بر گبعد از آنکه انتخابات مسخرۀ با ر دوم پ

ادارۀ مستعمراتی ارنوال شان دستخورده و به اين خاطر لوی څی أر رشکست خورده اعتراض کرده بودند که بيشت

اعتراض نمود که برندگان از طريق دوبی و سرای شھزاده به ولسی جرگه آمده اند و بر کميسيون برگزاری به ستره 

  .محکمه عرض کرد و باالخره محکمه اختصاصی از سوی ستره محکمه ترتيب و اعالن شد

 درصد واجدان شرايط ١٥اين کار بسيار آسانی بود چون فقط (ی را باز حساب کردأام راين محکمۀ اختصاصی تم

 ماه اين محکمه اعالن ٤به اين اساس بعد از ) در اين انتخابات شرکت کرده و ديگران بر آن دست رد گذاشته بودند

ی جرگه شود، ولسی جرگه را  نفر جديد وارد ولس٦٢ نفر از وکالی برنده، بازنده اند و عوض آنھا بايد ٦٢کرد که 

ضای شورای ستره محکمه  به  تن از اع٦ارنوال را سلب صالحيت کرد و  لذا لوی څ،که بسيار درد گرفته بود

ارنوال و نه شورای ستره محکمه به فيصله ھای ولسی وی څاما نه ل. يس آن را نيز از کار برکنار کردندئشمول ر

  .ادامه دادندجرگه کوچکترين توجھی کرده به کار خود 

 جاسوس، ادمکش و وطنفروش یحال بايد اين افراد جديد وارد ولسی جرگه شوند، اما اعضای ولسی جرگه که مشت

اند، ميان خود تعھد کرده اند که يک تن از افراد جديد را نمی پذيرند و به اين خاطر برای جنگ در ولسی جرگه 

 ۀروانر انسانھای زور مدار  و تنظيمی ھستند، تالش دارند تا  نفر نيز که اکث٦٢اما در ميان . آمادگی می گيرند

را برگذار کنند و » بن دوم«ينده کنفرانس آيکه قرار است امپرياليست ھا در چند ماه ئجاآن ولسی جرگه شوند، اما از 

اين خاطر درآن طالبان را در قدرت شريک کنند، از حاال به فکر آوردن طالبان در ولسی جرگه ھم می باشند و به 

ی ئ بسياری به اين باورند که امريکابه اين خاطر. بھترين راه انحالل اين نھاد جاسوس و طويلۀ وطنفروشان می باشد

ھا از طريق سرسپردۀ شان کرزی اين کار را کرده و راه را برای ورود طالبان به ارگانھای سه گانۀ دولت پوشالی 

  .ھموار می سازند

  

  :قدير فطرت موش شد

 از آن استعفا داد که از افغانستان پسوی   . دادءيس بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن استعفائفطرت رقدير 

، فروزی، محمود کرزیاو قبالً دزدان کابل بانک که در آن شيرخان فرنود، خليل هللا . گريخت و به واشنگتن رفت

 کرد و بعد ء دالر اين بانک را دزديده بود افشا مليون٩٠٠ تن ديگر مبلغ ٥ داوی با غفارحاحی حسين برادر فھيم و 

او اول خانواده اش را کشيد و بعد پنھانی به واشنگتن گريخت .  مرگ شده استهاعالن کرد که چندين بار تھديد ب

 داده است که او ھم شريک اين دزدی ھاست لذا بايد دستگير حکمیارنوالی څحال لوی .  دادءودر ھمانجا استعفا

  .که نزد بادارانش در امريکا رفته به ھيچ عنوان کسی او را دستگير کرده نمی تواند ویاما . شود

  

  :حمالت پياپی طالبان

 فرد ملکی به ٩م فروشی در کندز انفجار دادند که در آن ي جون مينی را در نزديکی يک آيسکر٢٥ طالبان به روز 

 را ه ای حمل٢٦ھمچنان به تاريخ .   زخمی شدند زن شديداً ٥ مرد، يک افسر پوليس و ١٨شمول يک پوليس کشته و 
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اين حملۀ .  تن ديگر زخمی شدند١٢٠ نفر مريض و داکتر کشته و ٦٠دند که در اثر آن بر کلينيکی در ازره انجام دا

وليت را ؤد و بعد طالبان به افتخار اين مسانتحاری بسيار فاشيستی و احمقانه بود که فقط مردم عوام را ھدف قرار دا

به .  کشته و زخمی مردم عوام بودند١٨٠در حاليکه تمام اين . عھده گرفت و از کشته ھا دروغ ھای بسياری گفتبه 

 خود را منفجر ساختند و بعد سه ء طالب بر ھوتل کانتيننتال حمله کردند که سه تن ابتدا٦ جون ٢٨اين سلسله در شام 

 يک پوليس کشته شمول مه داشت که باالخره ده تن به نفر داخل ھوتل شده تير اندازی کردند و جنگ تا صبح ادا

  .اين حمله در حالی صورت گرفت که در کانتيننتال عروسی ھم جريان داشت.  نفر نيز به قتل رسيدند٦شدند و 

 

  : حمالت پاکستان بر خاک افغانستان

سال ھای اخير دوشاودش پاکستان که يکی از عوامل و مزدوران مھم امپرياليزم امريکا در اين منطقه است، در 

. امريکا و انگليس در افغانستان مداخله کرده است و برای رسيدن به اھدافش با اين مداخالتش تالش داشته است

. ديگر خط ديورند از سوی دولت افغانستان بوده  استی بار ئکستان در افغانستان داشته، شناسامھمترين ھدفی که پا

پاکستان به اين خاطر در امور افغانستان مداخله می کند و به ھر طريقی می خواھد تا افغانستان را زير فشار بگذارد 

که دولت پاکستان ھميشه از آن دلتنگ  باشد، چيزی ی رسمی اين خط فرضی میئکه باالخره بگويد، حاضر به شناسا

ی چنين رسميتی پاکستان در سالھای اخير تالش ھای بسياری کرده ئبرای شناسا.    اضطراب داشته استده وبو

بار با پيشنھاد مين گذاری بر مرز و بار ديگر با کاشتن سيم خاردار برمرز خواسته است  تا به اين ھدفش  يک. است

  .برسد، اما ھردوبار تيرش به خاک خورده است

 به اين ھدف نايل آيد که با تمام تالش ھای او نه ند در زمان امارت طالبان به خاطری نتوانستپاکستانی ھای مکار

سازمان ملل، نه نھاد ھای معتبر ديگر بين المللی و نه کشور ھای دنيا آن امارت را به رسميت نشناختند و به اين 

با اينکه پاکستان فکر نمی کرد که . ستخاطر به رسميت شناخته شدن اين خط توسط آنان چندان جدی بوده نمی توان

رخدمت تجاوز بار ديگر وط داده شود و خود به اين گونه دی ھا سقئزودی امارت طالبان از سوی امريکابه اين 

  .امپرياليزم بر خاک افغانستان قرار گيرد، مطمئناً به دنبال فرصت مناسبی بوده است

ته به اين سو راکت باری بر ولسوالی ھای مرزی در خاک اينک پاکستان بدون اين که توضيحی بدھد از دوھف

اما از سه شب به اين سو از .  موشک بر خاک افغانستان شليک کرده اند٥٢٧افغانستان را شروع کرده که تا حال  

 نفر افغان به قتل رسيده  که در ٣٥تا حال به وسيلۀ اين موشکھا . سوی نيرو ھای افغان نيز جواب داده شده است

  . خانواده بيجا گرديده است١٣٠ تن ديگر زخمی شده اند و ٣٧ کودک نيز می باشد و ٤ن آنھا ميا

اين حمالت بر ولسوالی ھای نيشگام، مروره، دانگام و ناری در واليت کنر، گوشته در واليت ننگرھار و  برمل در 

تھران ميان کرزی و زرداری،  جلسه صورت می گيرد که دره ایاين حمالت به گون. واليت پکتيکا شليک شده است

زيرا . ی، بايد از سوی اردوی پاکستان گرفته شده باشدئاما اين تصميم معما. ری کرده استزرداری  اظھار بی خب

در اين روز ھا دولت مزدور و پوشالی افغانستان ظاھراً چنان درگيرکشمش ھای درونی خود می باشد  که معلوم 

درحاليکه در واقعيت تمام اين ( چه کسانی خود ساخته و جعلی می باشندنيست چه کسی مقام اصلی و رسمی و 

لذا اردوی پاکستان اقدام به اين موشک باری ھا کرده است تا  ).ارگان ھا ساختۀ امپرياليزم و دست ساز می باشند

  .ناخن افگاراين دولت مزدور را  بگيرد و فشار بدھد

وبه و دوجانبه شود و باالخره دولت افغانستان مجبور به حل درگيری مقامات پاکستانی برای اينکه جنگ مقداری مغل

که در صورتی . سرحدی گردد و در آن حدود مرز به طور رسمی تعيين گردد، چنين حمالتی را شروع کرده است
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ی از ھردو طرف خواھند نشست و روی آن بحث خواھند کرد و کسانی ئت ھاأاين جنگ تشديد و گسترده گردد، ھي

 به عنوان ميانجی وارد اين مذاکرات خواھند شد و باالخره پاکستان حرف تعيين سرحد و امضای مقامات ديگری

 می خواھند که آن  افغان را خواھد گرفت و اين ھدفيست که سالھا پاکستانی ھا به دنبال آن بوده و اينک به اين شيوه

  .ديده نمی شوددر غير آن ھيچ تمسکی برای اين حمالت مسکوت . را مطرح بسازند

ھالبروک فرستادۀ خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان چند روز قبل از مرگش اعالن کردکه افغانستان 

وپاکستان برای از ميان بردن اختالفات ديرينۀ شان بايد بکوشند و حال که امريکايی ھا جداً به مسئلۀ مصالحه با 

 دولت ه ای دست پاکستان می بينند، ھرگز ناراضی نيستند که به گونطالبان می انديشند و عنان اين مصالحه را به

  .يد بگذاردأئفعلی افغانستان بر اين مرز مھر ت

 نعيم خان را برای برقراری روابط خوب با امريکا و خريد سالح از امريکا به ١٩٥٦زمانيکه داوود خان در 

دالس وزير خارجۀ وقت امريکا به فرستادۀ داوود ی از جمله جان فوستر ئنگتن فرستاد، مقامات ارشد امريکاواش

مشکل خود را با پاکستان حل نسازيد، اياالت متحده نمی تواند به افغانستان سالح و مھمات که  تا زمانی :خان گفت 

کيد ھالبروک قبل از مرگش ھمان سياست قديمی امريکا در مورد افغانستان و پاکستان را باز گو می کرد که أبدھد، ت

در حاليکه اين به رسمی شناسی مربوط به دولت . خره بايد دولت افغانستان خط ديورند را به رسميت بشناسدباال

اين را بايد باشندگان آنسوی ديورند تصميم بگيرند که با افغانستان يا پاکستان و يا به طور مستقل . افغانستان نيست

  .می خواھند زندگی کنند

ی ھا ھم نظری خواھند ئھند کرد و در اين مورد با امريکا ھالبروک را اعالن خوای ھا بازھم سياستئاينکه امريکا

 ھزار ٢٧ھفتگانه که ی اما تالش ھای پاکستان برای تسلط بيشتر بر ايجنسی ھا. داشت، بايد در آينده ديده شود

ه نيرو ھای پاکستانی چون تا زمانيک. باشد کيلومتر مربع مساحت و پنج مليون نفر جمعيت دارد به اين خاطر ھم می

حال که در طول سال . در آنسوی ديورند حاکميت کامل نداشته باشند، ممکن نيست به رسميت اين خط دست بيابد

ھای اخير با تمسک به جنگ با طالبان به اين ھدف نايل آمده و توانسته است که تمام قرار داد ھا با قبايل را بشکند و 

قبالً فقط نيروی مليشه و خاصه دار ھای غير مسلح در آن ( جا بسازده ق جا بنيرو ھای اردوی خود در اين مناط

بردند، اما در اين سالھا  جا بودند و پوليتيکل اجنت با ملک ھای قدرتمند اين مناطق کار ھا را پيش میه مناطق جا ب

به خود راه نفوذ بيشتر  ملک و سرکردۀ قوم توسط طالبان کشته شدند که خود ١٢٢تنھا در باجور و مومند ايجنسی 

به . و اينک می تواند از اين مناطق خاک افغانستان را زير حمله قرار دھند) دولت بر اين مناطق ھموار گرديده است

  . رسميت خط ديورند را بر افغانھا بقبوالنده ایی رسيده  که به ھر شيوئرت دولت پاکستان به جااين صو

نيز حمالت خود را بر پوسته ھای پاکستانی آغاز کرده است و به زودی از سه روز به اينسو اردوی افغانستان 

اتھامات حمالت يکی عليه ديگری آغاز خواھد شد و اين حمالت به سوی بلوچستان نيز کشانده خواھد شد و ولسوالی 

 ای را در شدهنا ی درقندھار، ھلمند و نيمروز نيز ھدف قرار خواھد گرفت و به اين صورت پاکستان جنگ اعالم ئھا

  .سر تا سر سرحد افغانستان  خواھد کشاند

يکی از بيس (ی اصابت کرده اندئدر جوار بيس ھای نيرو ھای امريکا تا حال در اين حمالت که بعضی از راکت ھا 

شش ھای بزرگ اين نيرو ھا در جوار ولسوالی ناری قرار دارد، با اينکه در اين ولسوالی چندين راکت شليک شد و 

اما آنھا خود را چپ گرفته اند، به اين ) ی ھا زبان باز نکردند و واکنشی نشان ندادندئتل رسيدند، اما امريکاتن به ق

ی ھا را دخيل می دانند که مطمئناً تا چند ھفتۀ ديگر اصل واقعيت خود ئکاخاطر برخی ھا در اين برنامه دست امري

  . را نمايان خواھد کرد


