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  در افغانستان چه مي گذرد؟
) ٢۶(  

  
  :عمليات خنجر

به راه افتاده، اکنون اين  انگليسی در ھلمند – ئی اشغالگران امريکاۀ خنجر که به وسيلۀعمليات  وسيع و گسترد

نيروی متجاوز تمام ولسوالی ھای ھلمند پائين که شامل گرمسير، نادعلی ، ناوه، خان نشين و ديشو  می شود، را 

اين عمليات که از صبح روز جمعه دوم جوالی  به راه افتاد، در ابتدا باباجی . زير پوشش و کنترول قرار داده است

م طالبان  در نزديکی لشکرگاه ميباشد تصفيه کرده، به سوی ولسوالی ھای ديگر که را که يکی از پايگاه ھای مھ

 کيلومتر  ٨١اين عمليات در اين مسير دراز که در عرض  . برخی در کنار دريای ھلمند قرار دارند در حرکت شدند

ليکوپترھای توپدار ًبه پيش ميرفت با مقاومت طالبان روبرو نشده و طالبان از منطقه متواری شدند، مخصوصا ھ

 در حرکت بودند، وضعيت طالبان را خرابتر ساخت و توان پايداری را از ئی که بر فرق نيرو ھای امريکائیامريکا

کلی از منطقه جنگی فرارکرده و يا اينکه به ه آنھا گرفت و به سرعت منطقه را ترک  کرده، قومندانان آنان يا ب

قومندانان نيروھای خونخوار . ی ميان دو طرف صورت نگرفته استتا حال جنگ. پاکستان عقب نشينی کردند

گرچه از .  ادعا دارند که تا حال در جريان جنگ ھای پراکنده چھل تن از افراد طالبان را به قتل رسانده اندئیامريکا

به قتل رسيده، منطقه چاه انجير ولسوالی نادعلی احوال ميرسد که در عمليات  خنجر تا حال بيست تن از افراد ملکی 

 ھا به عنوان ئیاما آنچه روشن است که امريکا. ميگويند که اين اعالن درست نيست" ملی"اما قومندانان اردوی 

 ندارند و در صورتيکه اين قدر از ھموطنان ما را به قتل برسانند باز ھم به چنين کشتارھا از ئیاشغالگران پروا

با اينکه درين .  ھاست چيزی ساخته نيستئی باشه سر دست امريکاکسی جوابگو نبوده و از دولت افغانستان که

نيز در کنار آنھا " ملی" به عھده دارند، اما نيروھای اردوی ئیعمليات نقش اصلی و محوری را نيروھای امريکا

جنگ ميکنند و وظيفة اصلی آنھا راضی کردن مردم برای شرکت در کار اداره ولسوالی ھا ميباشد کاريکه روسھا 

و يکنفر سرباز " ملی"درين عمليات تا حال يکنفر از اردوی . ھم در جريان عمليات ھای شان به پيش ميبردند

نيروھای انگليسی  که در اول درين عمليات مطرح نبودند و بسياری .  در اثر اصابت مين به قتل رسيده اندئیامريکا

د، اکنون وظيفه  پاکسازی منطقه ميان لشکر گاه و اين را نمونه ای از اختالف ميان امريکا و انگليس ميدانستن

 روز جمعه درآغاز عمليات خنجر ھاآنتن از افسران بلتد رتبۀ که يک ست اين درحالي. گرشک رابه عھده گرفته اند
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اين .  ميرفت در اثر اصابت با مين با يک سرباز انگليسی به قتل رسيد ئیحينيکه به مرکز قومانده نيروھای امريکا

اينکه چرا . انگليس ھا در ھلمند حدود نه ھزار نفر نيرو دارند. نده ھزار سرباز انگليسی را به عھده داشتقوم افسر

طالبان با اينکه ادعا داشتند که در ھلمند نيروی بزرگی در اختيار دارند و گاھی عمليات خارجی ھا را جدی 

ای القاعده که کمک کننده اصلی طالبان در ھلمند نميگرفتند، از منطقه متواری شده اند، به نظر ميرسد که نيروھ

بودند بعد از درگيری وزيرستان به آن منطقه متمرکز شده باشند و طالبان بدون نيروی جنگی القاعده کمتر ميتوانند 

 – ئیًعالوتا طالبان اکنون خود را پنھان کرده اند تا وقتی که نيرو ھای امريکا. با چنين نيروی قوی رو به رو شوند

  .انگليسی بيشتر پاشان شوند آنھا را در نقاط جداگانه شکار نمايند

ميتواند برای  در حوادث جداگانه به قتل رسيدند که اين نئی جون در افغانستان ھفت سرباز امريکا۶ تنھا در روز 

  .ن کشور سنگين تمام نشودآارتش 

ين عمليات بايد به ھلمند باال نيز کشانده شود و زيرا ا. تا پايان عمليات خنجر ھنوز راه دور و درازی در پيش است

ھلمند باال که شامل ولسوالی ھا گرشک، نھر سراج، سنگين، . درآنجا تصفيه حساب ھای اساسی صورت بگيرد

ه، بغران ، نوزاد و واشير ميباشد، از يکطرف کوھستانی است و از سوی ديگر مرکز مافيای کجکی، موسی قلع

اين . مواد مخدر درين بخش ھلمند قرار دارد و نيروھای غير افغان القاعده نيز درين قسمت ھلمند پايگاه  دارند

وند واليات فراه، ارزگان و قندھار منطقه با ولسوالی ھای خاشرود، بکوا، دالرام، گلستان ، دھراود و چارچينو و مي

متصل ميباشد که برای طالبان ھم زمينه عقب نشينی و خزيدن درين مناطق و ھم گرداوری و  آوردن نيروی کمکی 

ھلمند باال نسبت به ھلمند  پائين سرد و کوھستانيست، لذا نيروھای غربی درين منطقه . بسياری را مساعد ميسازد

 ھا ئی با اينکه تانکھای شان قدرت حرکت کمتری را خواھند داشت و به اين خاطر امريکابھتر جنگ  کرده ميتوانند

درين منطقه بيشتر از ھيليکوپترھای توپدار استفاده خواھند کرد و تلفات مردم درين منطقه بيشتر خواھد بود و 

ز اين نيرو نيز کاسته و در  به ھلمند باال از تمرکئیتا رسيدن نيروھای امريکا. اعتراضات نيز بيشتر خواھد شد

ولسوالی ھای ھلمند پائين پخش شده بيشتر برای طالبان ھدف خواھند شد، لذا جنگ اصلی اين نيروھا درھلمند باال 

 نام ماندند به اين معنی جال پوالدين ھا در ھلمند عمليات خود را ئیطالبان  بعد از آغاز عمليات امريکا. خواھد بود

د از پيشروی در جال خواھند انداخت که اين، خود به خود روشن ميسازد که طالبان در کنار  ھا را بعئیکه امريکا

ندازند که خنجر اين جال را پاره   را در جالی بي اين نيروھا، آنھائیمنطقه جنگی آمادگی ميگيرند که  بعد از جابجا

  . زندکرده نتواند و چون ماھی پوسته ھای شانرا يکی پی ديگری نيست و نابود سا

 مردم  ھم در ھلمند باال و ھم در ھلمند پائين ميترسند که مبادا در ميان  قريه ھا  جنگ  شود زيرا اين را ميدانند که 

 تلفات غير نظامی ھا و مردم بيچاره اين منطقه بسيار باال خواھد رفت و گيرداگر اين جنگ ھا در دھات صورت 

ند ماند و از ھمين حاال برخی از خانواده ھا که خود را به مناطق ھمچنان مردم روز ھا از کشت و کار خود خواھ

جنگی نزديکتر احساس ميکنند به فکر فرارميباشند و خواھی نخواھی بحران ديگری از مھاجرت ھا دامنگير ھلمند 

 با  ھا و انگليسی ھا به خاطر حمايت از مردم لشکر کشی نکرده و جنگئیچون ھمه ميدانند که امريکا. خواھد شد

 .خون شروع ميشود و با خون ختم ميگردد

 

  : عمليات طالبان

 جوالی يک بم دستی در شھر خوست به يک فروشگاه پرتاب شد که در نتيجه يک فرد غير ملکی کشته و ٧روز 

اين در حاليست که در ولسوالی . درميان زخمی شدگان زنان و اطفال نيز حضور دارند.  تن ديگر زخمی شدند٣٧



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ان بر يک قطار که به وسيله يک کمپنی امنيتی اسکورت ميشد حمله کردند که در نتيجه دوتن از افراد زرمت طالب

  .کمپنی زخمی شدند و سه کودک و دو زنيکه در وسيله ديگری حرکت ميکردند ھم زخمی شدند

طالبان تالش ميکنند  که در ھلمند جريان دارد و طالبان به علت آن عقب نشينی کرده اند، حال خنجربا آغاز عمليات 

عمليات ھای انتحاری را سازمان بدھند، اما نيروھای امنيتی دولت نيز فعال شده و روز )  لشکرگاه(تا در قلب ھلمند

 جوالی يک ٧ جوالی يک نفر انتحاری را با واسکت انتحاری قبل از انفجار دادن دستگير کردند و ھمچنان روز ۶

" ملی"جا شده بود، توسط نيروی امنيت ه  کيلوگرام مواد انفجاری جاب٣٠او انتحاری ديگر که در واسکت انتحاری 

 سال عمر دارد نامش علی است و از تفتان ايران ميباشد و از طريق بارامچه به ١٧اين نوجوان که . دستگير شد 

  .ھلمند آورده شده و در بلوچستان پاکستان به عمليات انتحاری تشويق شده است

 جوالی در ولسوالی زرمت ۵ ھا در ھلمند از قبل بيشتر خشن شده، به روز ئیا عمليات امريکادرين حال طالبان ب

 ھا دستگير و به زودی ھردو را تير باران کردند، گفته شده است که ئیپکتيا دو تن را به جرم جاسوسی به امريکا

ديگر را در ترينکوت واليت ارزگان به  جوالی دو تن ۶طالبان به ھمين اتھام به روز . اين دو تن دو برادر بوده اند

  . دار آويختند

ًاز قراين کامال پيداست که ھر دو طرف نيروی مسلح ، بيشتر از آنکه با ھم دشمن در دشمنی آشکار با مردم 

  .افغانستان قرار داشته وبيشترين قربانی ھا را مردم عادی کشور ما می دھند

  

 


