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  در افغانستان چه مي گذرد؟
) ٢٨(  

  

  

  : درگيری ميان طالبان و امريکايی ھا

 جوالی در منطقه ای که ١٨به تاريخ . شدت يافته استدرين روزھا درگيری ميان طالبان و اردوی اشغالگر امريکا 

. با دو سرنشين سقوط کرده استکه مدل پيشرفته تر از فانتوم معروف است، پانزده امريکا Fافشا نشده يک طياره 

اينکه اين طياره زده شده و يا نقض فنی داشته تا حال چيزی گفته نشده، اما مقامات امريکايی ميگويند که اين طياره 

 دو ست کهاين درحالي. گفته ميشود که اين طياره در خوست سقوط داده شده است. به وسيله طالبان زده نشده است

قبال نيرو ھای امريکايی در کابل اعالن کرده بودند . روز قبل يک ھيليکوپتر امريکايی نيز در خوست سقوط داده شد

 نددر صورتيکه طالبان به چنين چيزی دست می يافت. دورده انآکه طالبان از ايران سالح ھای ضد ھوايی به دست 

. ًمطمئنا استفاده از ھيليکوپتر در ھلمند کمتر ميشد و يا اين ھيليکوپتر ھا مورد تھديد در عمليات خنجر قرار ميگرفت

وت اين عمليات در حالی در ھلمند و وزيرستان جريان دارد که بار ديگر نيروھای امريکايی در ولسوالی شاه ولی ک

 فرد ملکی را کشته و زخمی کرده اند و با اينکه جنرال کريستال گفته ١٧قندھار در اثر حمالت جنايتکارانه ای شان 

بود که ديگر چنين وقايعی رخ نخواھد داد، اما اين کشته ھا نشان ميدھند که با تمام تعھدات امريکا مبنی بر جلوگيری 

ورچه ای ھم برای اشغالگران اھميت ندارند که اگر ميداشت اينگونه زنان مۀ غير نظاميان ، افغانان به اندازقتل از 

  .وکودکان را زير آوار نميکردند
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  :سی ھزار نيروی جديد

    رابرت گيتس وزير دفاع امريکا اعالن کرد که فشار طالبان باعث شده است تا حدود سی ھزار نيروی ديگر را 

.  ھزار نفر ميرسد٨٧يب تعداد نيروی اشغالگر امريکايی در افغانستان به نيز وارد افغانستان بسازد و به اين ترت

ًامريکايی ھا عموما چنين مواردی را ابتدا بسيار عادی مطرح ميسازند و دوباره آنرا جدی ساخته آھسته آھسته در 

 در رسانه ھا د و از سوی مزدوران افغانی خود ھم به زودی آنرانميسازجانشين ذھنيت مردم افغانستان ومنطقه 

امريکايی ھا ميگويند که برای رفع بی . کشانده و ضرورت آنرا بيان ميدارند تا کسی در برابر آن اعتراضی نکند

درين حالت روابط ميان .  ھزار نفر برسد٢۴٠ًامنيتی عالوتا بايد تعداد نيروھای ارتش پوشالی در افغانستان به 

 که بعد ندايی ھا با سفر اخير اوباما به مسکو اين تعھد را از روسھا گرفتامريکا و روسيه بسيار بھبود يافته و امريک

 پرواز جھت انتقال سالح و مھمات ۴۵٠٠ازين طياره ھای امريکايی برفراز خاک روسيه به مقصد افغانستان ساالنه 

کايی ھا، البته با به صوب افغانستان کرده ميتواند و پايگاه مناس در خاک قرقيزستان نيز بار ديگر در خدمت امري

  .پرداخت پول بيشتر قرار داده ميشود 

     درين ميان با تخليه وزيرستان به وسيله برخی از طالبان وضعيت در تاجکستان رو به بی ثباتی ميرود و روز 

 جوالی در اثر درگيری ميان نيروھای دولتی و مخالفان در  طول دره پنج تن از مخالفان به قتل رسيدند و ١٧

  . بينی می شود که وضعيت تاجکستان رو به وخامت بيشتر خواھد نھادپيش

  

  :سقوط ھيليکوپتر 

 ناتو اجاره شده بود، در ميدان  ساخت روسيه که توسط نيروھای اشغالگرMA8رتالی يک ھيليکوپ جو١٩به تاريخ 

از .  تن ديگر نيز زخمی شدند۵ تن از سرنشينان آن به قتل رسيدند و ١۶ھوايی قندھار سقوط  کرد که در نتيجه 

نيروھای ناتو و امريکا ھميشه اين سقوط  ھا را . چندی به اين سو سقوط ھيليکوپتر درافغانستان زياد شده است 

رند که توسط طالبان سقوط  داده شده باشند، در حاليکه  طالبان ھميشه ادعا داشته اند که نقض فنی ناميده و باور ندا

چند ماه پيش  مقامات سيا اعالن کردند که طالبان از ايرانی ھا سالح ضد ھوايی  . آنان اين طياره ھا را سقوط ميدھند

  .خره ناميدن زمان مسآران اين اعالن امريکايی ھا را دربه دست آورده اند، اما اي

  

  :يک کانديد شورای واليتی به قتل رسيد

به ولسوالی ) زادگاھش( يک کانديد شورای واليتی واليت قندوز به نام جان محمد خان که از ولسوالی علی آباد 

 جوالی با يک دستيارش در اين ولسوالی به وسيله طالبان ١٨ارچی اين واليت جھت کمپاين رفته بود، در تاريح 

اين در .   در ھمين ولسوالی به دست آمدھا اجساد آنکهاو را باخود بردند و بعد ھر دو به قتل رسيدند دستگير و 

د ديگر شورای واليتی را در غزنی  طالبان ربودند و به قتل رساندند، اين يکه چند روز پيش يک کاندست حالي

ر واليت قندوز به سلسله فعاليت ھای قتل دو نفر د. شخص که يحيی اظھر نام داشت بعد از ربودن به قتل رسيد

زيرا طالبان از مدتی به قندوز آمده اند تا راه  .طالبان در اين واليت می باشد که از مدتی به اينسو آغاز شده است

.  طريق اصلی انتقاالت تسليحاتی و لوژستيکی  ناتو  و امريکا خواھد بود را اخالل کنند،شيرخان بندر که بعد از اين

  . زمان جنگھای آنھا با جبھه شمال يکی از پايگاه ھای اصلی طالبان بودقندوز در
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  :حمله وسيع طالبان در يک روز

ً جوالی در حاليکه شديدا مسلح بودند با لباس زنانه به شھر گرديز داخل شدند و ٢١ نفر طالب مسلح به تاريخ ۶

ابتدا . گی سازمان ملل در گرديز حمله کردنديکراست بر ساختمان ھای رياست محکمه، رياست امنيت ملی و نمايند

دو انتحاری خود را انفجار دادند و بعد با راکت و کالشينکوف حمله نمودند که اين درگيری يکساعت طول کشيد و 

ھمچنان . در نتيجه ھر شش تن از انتحاری ھا و چھار نفر پوليس با يک آمر حوزه پوليس درين عمليات جان باختند

باد جابجا شده بودند به وسيله آ که در نزديکی ميدان ھوايی جالل  جوالی دو فرد انتحاری٢١به صبح روز سه شن

پوليس شناسايی شده و در جريان حمله پوليس يک تن از آنھا موفق شد تا خود را منفجر کند که خودش با يک پوليس 

 منفجرنمايد، از پا درامد و بازھم به تاريخ کشته شد، اما انتحاری دوم را پوليس ھدف قرار داد و قبل از آنکه خود را

 جوالی داکتر دستگير آزاد، والی پوشالی نيمروز اعالن کرد که نيرو ھای پوشالی امنيت ملی اين واليت در ٢١

در حالی  شھرک غرغری در يک کيلومتری زرنج در مسجد جامع آن مالی مسجد و چھار تن از طالبان او را

اين افراد از چند روز به اين سو زير نظر رياست .  پوشيدن واسکت ھای انتحاری داشتنددستگير کردند که تصميم به

اين افراد دراولين روز دستگيری اعتراف کردند که از ايران آمده اند و در . امنيت ملی آن واليت قرار داشتند

  .  زاھدان آماده ای چنين کاری شده بودند

  

   

 


