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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٠١.٠٨.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 
)٧٩(  

  
  

  :مردم در سنگينعام قتل 

ن داشت باعث شد تا عده ای مردم از ساحۀ جنگ  جوالی، جنگی که ميان طالبان و ناتو جريا٢٣روز جمعه تاريخ 

ی اند که به مردم ئفاشيست ھا) ناتو و طالبان(پناه ببرند، چون ھردو طرف درگيرفرار کنند و به جاھای امنی 

اين ولسوالی  تن از افراد قريۀ ريگی ۵٢درين جنگ . افغانستان چون مورچه نگريسته و پروای مرگ آنان را ندارند

ًی ظاھرا محفوظی از منطقۀ درگيری پناه برده بودند که با فير راکتی از سوی نيرو ھای ناتو ئ به جابرای نجات خود

بعد اجساد اين کشته شده .  نفر در دم کشته شدند۵٢بر اين قريه و اصابت در محلی که اين مردم پناه گرفته بودند ھر 

.  زنان بسياری نيز ديده می شودو ته شده ھا اطفال درميان کش. ھا به وسيلۀ مردم محل به قبرستان انتقال داده شد

 رياست امنيت ملی اين واليت چنين کشتاری را تائيد کرده، اما سخنگوی والی گزارشبر اساس دست نشانده دولت 

يساف در کابل نيز از چنين کشتار و چنين اسخنگوی نيرو ھای . ھلمند می گويد که از چنين کشتاری اطالع ندارد

اما مردم محل اصابت چنين راکتی را بر . لسوالی سنگين و قريه ريگی در کابل اظھار بی اطالعی ميکندجنگی در و

دولت کميسيونی را برای ارزيابی . د کرده و افراد ناظر درين صحنه نيز با رسانه ھا مصاحبه کرده اندئياين جمع تا

  .اين حادثه موظف نموده است

تجاوزان خارجی و فاشيست ھای طالب به شوخی مبدل شده و مردم افغانستان کشتار ملکی ھا در افغانستان برای م

 ٣ جوالی که طالبان عمليات انتحاری را در جادۀ ميان مکروريان ١٨روز . برای اينان حيثيت مورچه را ھم ندارند

رين منطقه به ھمه زحمتکشانی بودند که دآنھا  تن ديگر زخمی شدند، ۴٠ن سه نفر کشته و ا انجام دادند و در۴و 

ًجارو کشی ، بوالنی و ساجق فروشی مصروف می باشند، عالوتا شاکردان مکتب نيز طعمۀ اين انتحار شدند و از 

  .  زخمی شدندینيرو ھای اشغالگر فقط دو نفر به صورت سطح

پنجسال اين دو عمليات در ظرف چند روز که ادامۀ جنايات گذشتۀ اشغالگران و فاشيستھای جاھل طالبی اند، طی 

 وقفه ادامه می ی کشتاری بچنينطالبان در شھر ھا و اشغالگران در دھات کشور به . گذشته بی وقفه جريان دارد

 در صد اين کشته ھا ۶٠ نفر ملکی کشته شده بود که ١۴٠٠در سال گذشته بيش از طبق احصائيه ھای رسمی . دھند
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اما امسال گراف اين کشتار نسبت به . رجی صورت گرفت درصد ديگر به وسيلۀ نيرو ھای خا۴٠به وسيلۀ طالبان و 

 تر شديدبينی ميکنند که امسال جنگ در افغانستان از ھرسالی   پيشئیسال گذشته بيشتر می باشد و جنراالن امريکا

به اين خاطر اکنون در . خواھد شد و به اين صورت امسال اين تلفات نسبت به سال قبل چند برابر بيشتر خواھد شد

 از شھر ھای کشور مردم در رفت و آمد فرزندان شان به مکتب و يا تجمع  زحمتکشان  برروی چھار راھی یاربسي

ن منطقه عمليات انتحاری صورت گيرد، کاريکه يکبار در چھار راھی صحيه صورت آھا تشويش دارند که مبادا در

ه بيش از يک صد نفر از زحمتکشان ما  شش کارگر گرفته شد و بار ديگر در مرکز ولسوالی دھراود کو جانگرفت 

جان باختند و درين حمله حتی بينی يک سرباز خارجی خون نشد و سخنگويان طالبان به دروغ کشته شدن رقم 

  .ی از خارجی ھا را اعالن کردندئباال

   

  :حکم شورای وزيران

سه دارد، طی حکمی فعاليت  جوالی شورای وزيران دولت پوشالی که ھر ھفته درين روز جل٢۶روز دوشنبه تاريخ 

ھای تلويزيون امروز که مربوط به نجيب کابلی است را به علت دامن زدن به اختالفات مذھبی مسدود اعالن کردو 

  . تلويزيون طلوع و چينل يک را دستور داد تا برنامۀ بازی بخت خود را به نمايش نگذارند

لسی جرگه ميباشد، از مدت ھا به اين سو با تلويزيون تمدن تلويزيون امروز که مربوط به نجيب کابلی نماينده در و

تلويزون . ی داشتئی ھائ را آشکارا ايران به پيش ميبرد، روياروآنکه مربوط به محسنی ميباشد و پول و گردانندگی 

 ضد محسنی مصاحبه ھای بسياری را پخش ميکرد و ه ی را شيطان می ناميد و بامروز، محسنی را جاسوس و خمين

چون . سنی را برای گرفتن خواھر مشتاق که يکی از قومندانان محسنی در جنگ بود متھم به قتل او ميکردمح

 شانزده ر سال باالتر بود، خواھ۶٠ در دوران جنگھای ضد شوروی که سن او از  جنايتکارپير جھادی محسنی اين

 به قتل محسنی گرفت، اما محسنی سالۀ مشتاق را به زنی گرفت و بعد که مشتاق ازين جريان خبر شد، تصميم

تلويزوين امروز با . که معاون مشتاق بود دستور داد تا مشتاق را به قتل برساند و او ھم اين کار را کردرا انوری 

طبق گزارشات رسيده شخص نجيب هللا کابلی به عالوۀ فعاليت . چند تن از شاھدان آنزمان اين قضيه را پيگيری کرد

سفارت خود ازبرای تلويزيون معروف مواد مخدر نيز به شمار رفته  ريکا يک تن از قاچاقبراناستخباراتی برای ام

 انداختن پرده بر خوانندگان غربی، آھنگ ھای بدون سانسور وو يگانه تلويزيونی است که می گيرد امريکا کمک 

.  است و بينندگان زيادی داردی برخوردارئشان را به نشر ميسپارد و به اين خاطر در ميان جوانان از نفوذ باال

 به خاطر آب ھلمند در کابل تظاھرات ايرانکابلی حزبی به نام مشارکت ملی را ساخته تا حال چندين بار ضد 

وی با پول گزافی در کاريز مير باغی به نام . وسيعی را به راه انداخته است و حال نيز کانديد ولسی جرگه است

د و ھرجمعه برای نن به تفريح ميروآيدنی است و در طول ھفته صد ھا خانواده دربوستان کابل را ساخته که خيلی د

ش را عملی که شورای وزيران بتواند اين حکماين . ی که به اين بوستان ميرود، کنسرت ترتيب می دھدئخانواده ھا

وی ديگر کابلی بسازد ضعيف به نظر ميرسد، چون از يکطرف سفارت امريکا در پشت سر کابلی قرار دارد ، از س

در شمالی نفوذ دارد و از سوی ديگر اين حکم ناقض قانون مطبوعات خود دولت پوشالی می باشد که امکان 

  .می آوردوجود به برخورد ھای رسانه ای ميان کرزی و رسانه ھای افغانستان 

  

  :سقوط طيارۀ ناتو
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رخی سقوط کرد که از اثر آن چھار نفر  جوالی يک ھليکوپتر دو چرخۀ  نوع چينوک در نزديکی پلچ٢۶به تاريخ 

ن باال می شد برای يک نشست اضطراری در نزديک پلچرخی که مقر آاين طياره که در ھوا دود از. زخمی شدند

 تن از چھار ه به ديوار قول اردو اصابت کردبرزمين بنشيندنکه آن شد، اما قبل ازئينيرو ھای ناتو می باشد پا

يساف اين سقوط را  نقض فنی عنوان کرد، اما سخنگوی طالبان می گويد که اخنگوی س.  سرنشينان آن زخمی شدند

ھليکوپتر ھای چينوک يکی . نيرو ھای آنھا اين ھليکوپتر را در لغمان ھدف قرار داده و در کابل سقوط کرده است

نگ افغانستان از آنھا  بيشترين استفاده را در جئیاز پيشرفته ترين ھليکوپتر ھای جھان است که نيرو ھای امريکا

ه ھای طالبان داشته است و  خوبی برای امريکا و ناتو در زدن اھداف شان برای نابودی پايگائیو تا حال کارآ ميکند

چون افغانستان از محل ھای است که برای کمپنی ھای .  سطح فروش آنھا در اين جنگ باال تر خواھد رفتًمطمئنا

البراتوار را دارد و با آزمايش سالح ھايش به بازار ھای مھم فروش دست پيدا تسليحاتی امريکا حکم نمايشگاه و 

  .ميکند

  

  :سه افغان کشته شدند

 ايرانی از مرز ميان نيمروز و ايران قصد عبور به خاک قاچاقچی نفر افغان با يک ۶ جوالی حينيکه ٢۶به تاريخ  

مرزی ايران قرار گرفتند و بعد ازينکه اين شش تن به ايران  را داشتند، بی ھيچ اخطار قبلی مورد حملۀ نيرو ھای 

اجساد سه کشته با سه زخمی به مرز . سوی افغانستان دست به فرار زدند، سه تن آنان زخمی و سه تن کشته شدند

سه زخمی بعد از تداوی در شفاخانۀ زرنج رخصت . ميان افغانستان و ايران به پوستۀ مرزی افغانھا تحويل داده شد

  .اما اجساد تا روز ديگر درين شفاخانه نگھداری شده و از خانواده ھای شان درکی نشدشدند، 

ن حضور آ اعالن کرد که نبايد ھيچ افغانی دره ایايران در سه ماه اخير منطقۀ سيستان و بلوچستان خود را منطق

ه برای رفت و امد مھاجران اما چون راه ھای غير ازين منطق. داشته باشد و نه در اين منطقه گشت و گذار نمايند

اين سه زخمی . نامناسب ميباشد، لذا بيشتر افغانھا با دادن پول زياد به قاچاقچيان ازين مرز عبور و مرور ميکنند

ًمدعی اند که قاچاقچی قبال با پاسگاه ايرانی ساختگی کرد و پول تحويل داد، اما با آنھم بدون ھيچ اخطار قبلی افراد 

اينکه نيرو ھای مرزی ايران کسی را اجازۀ ورود به خاک ايران . و سه افغان را به قتل رساندندپاسگاه شليک کرد  

ندھند، مربوط خود شان است ، اما اينکه بدون کوچکترين اخطاری آتش کنند و جان افغانھا را بگيرند، ھمان 

  .رزند وی ايرانی است که نسبت به افغانھا  ھرگزدريغ نمپاسدارانبرخورد ھای فاشيست 

  

  :جنگ ميان طالبان و حزب اسالمی

طالبان و حزب اسالمی با  اينکه در ابتدای ظھور طالبان درگيری ھای مختصری داشتند، اما به زودی طالبان گلم 

 نوعی رابطه ميان طالبان و ٢٠٠۴حزب اسالمی را از سر تا سر افغانستان برچيد، اما ظھور بار دوم طالبان در 

 چون ھردو خود را مخالف حضور خارجی ھا در افغانستان وانمود ميکردند و آوردجود حزب اسالمی را به و

 را انجام داد تا در اتحاد با طالبان قرار بگيرد اما طالبان اين را نپذيرفتند و ئیحزب اسالمی دران زمان تالش ھا

وی قوی تر و بر تر رعنوان يک نياما طالبان به . ھردو به صورت جداگانه در جنگ عليه  خارجی ھا شروع کردند

اينان تا حدی در . کردنددر سر تا سر افغانستان عمل کرده در حاليکه حزب اسالمی در مناطق محدودی نفوذ پيدا 

 ميکردند، اما از جائيکه اين دو نيرو خود خواه، جاھل و فاشيست اند، نيزھمکاری بين ھم ضد خارجی ھا ه مبارزه ب

علوم بود که اين دو نيرو در کنار ھم کار کرده نميتوانند و به اين خاطر چند ماه قبل ميان از ھمان روز ھای اول م
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 روز قادر شدند که نيرو ھای ی ازميآنھا در کندز درگيری سختی به وقوع پيوست و نيرو ھای طالبان در ظرف ن

 قومندان آن فراری و بيش از  کشته داد و۴٠درين درگيری حزب اسالمی . حزب اسالمی را ازين واليت بيرون کنند

و ھا به دولت پناه برد و حال اين تسليم شده ھا در خدمت نيرو  ھای خارجی قرار دارند و در رھشتاد نفر ازين ني

تا حال چند بار نيرو ھای خارجی ازين کار تسليم . مخالفت با طالبان کوشش ميکنند تا پايگاه ھای آنھا را نشان بدھند

 ضد گروپ ھای ه کار شان را بکه ياد آوری کرده و آنان را مورد ارج و تفقد قرار داده شده ھای حزب اسالمی

  .طالب به خوبی به پيش ميبرند

  .در ست اين ھمان کاريست که حزب اسالمی در دوران اشغال شوروی با نيروھای مخالف حز انجام می دادند

می و طالبان در ولسوالی نرخ واليت ميدان وردک وھای حزب اسالرميان نيجنگ درين ميان از يک ھفته به اينسو 

و اين درگيری زمانی شروع شد که يکتن از قومندانان طالب به نام قاری احمد شاه  با وقفه ھا اما به شدت ادامه دارد

.  را دانسته و بر مرکز آن حمله کردی حزب اسالم،توسط افراد نا معلومی به قتل رسيد و طالبان عامل اين مرگ

طرفداران حزب اسالمی . رين ھفته در قريه ھای توکرک، عمرخيل و دادل ادامه داشته و ھنوز جريان داردجنگ د

 تن ديگر را زخمی کرده است و طالبان از لوگر، غزنی و ٢٠ طالب را کشته و ١۶درين جنگ ادعا کرده اند که 

  .تر می شودقالت نيرو ھای خود را به اين ولسوالی آورده و روز تا روز شدت جنگ بيش

 مرکز ولسوالی ادامه دارد و دو طرف در تپه ھای کنار مرکز نيرو ھای یاين جنگ در فاصلۀ ھشت کيلومتر

مداخله در ظاھر رجی اخنيروھای و نه دست نشانده ، در جريان جنگ نه نيرو ھای دولت  اندجا شدهه خارجی جاب

وپتر ھای ناتو بر فراز جنگ پرواز کرده و جنگ را می کنند و فقط گفته می شود که وقتی جنگ تشديد يافت، ھليک

برخی از مردم محل ميگويند که نيرو ھای خارجی درجريان .  نميکننده ایاز باال معاينه ميکنند و ھيچگونه مداخل

درگيری به نيرو ھای حزب اسالمی که حال نسبت به طالبان ضعيف تر و از امکانات کمتری برخوردار است، 

  . و به اين صورت تنور جنگ ميان اين دو را روشن نگه ميدارندمھمات می رسانند

چون . يداری نشان دھد ضعيف به نظر می رسدااينکه حزب اسالمی بتواند درين جنگ در مقابل طالبان پامکان 

مھم اين . طالبان قادرند که عالوه به نيرو ھای طالب، از نيرو ھای جنگ ديدۀ عرب نيز درين جنگ استفاده کنند

ًرد گروه حقانی چه خواھد بود و چون آی اس آی فعال نسبت به حزب اسالمی نيرو ھای وت که درين جريان برخاس

طالب را بيشتر حمايت و تقويت ميکند و چون روابط گروه حقانی با آی اس آی بسيار نزديک است ، لذا فکر نميشود 

صوصا که اين گروه عامل قتل نصرهللا منصور که گروه قوی و قھار حقانی در کنار حزب اسالمی ايستاد شود، مخ

  .  حزب اسالمی را ميدانند،يکی از رھبران فکری خود

گروپ ھای بيشتر حزب اسالمی امکان دارد که در وردک و جاھای ديگر بازھم به دولت و خارجی ھا بپيوندند و 

صروف اند، بيشتر استفاده کنند، خارجی ھا ازين گروه که در جاسوسی و خدمت به بيگانگان از سی سال به اينسو م

مخصوصا که ھمين حاال بيشترين بخش حزب اسالمی با دولت ھمکاری دارند و وزير اقتصاد دولت به نام ھادی 

  .ارغنديوال ازين حزب می باشد

   

  :خانواده ھای عساکر کشته شده در بغالن

 طالبان در آمدندو اين گروپ که ھفته گذشته يک گروپ از پوليس دولتی در ولسوالی دھنۀ غوری در محاصرۀ

 در تيازده روز جنگيدند، اما بعد از خالص شدن مھماساعت يازده شب به محاصره کشانده شدند تا فردا ساعت 

 اين محاصره درحالی صورت  گرفت که جنگ در .اسارت طالبان در آمدند و طالبان ھمۀ آنھا را تير باران کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

يساف  و امنيت درين شھر وجود ا صد ھا نيروی پوليس ، اردو، هو در حاليک کيلومتری مرکز بغالن رخ داد ٢٠

ن ھا خواھان کمک شدند، اما احدی برای کمک نجنبيدند و چنان شد که آداشت و بارھا اين نيروی محاصره شده از

وه داشتند، اما مده و از دولت و نيرو ھای آن شکآ جوالی گرد ٢۵فاميل ھای اين قربانيان روز . ھمه به قتل رسيدند

 که نيرو ھای دولت پوشالی چقدر به خود انديش اين قضيه نشانداداالت آنھا پاسخ بگويد ؤکسی حاضر نشد که به س

  .    کيلومتری به داد ھمجنسان خود برسند٢٠اند و حاضر نيستند که در 

  

  : مخالف از زندان آزاد شدند١٠٠

در .  زندانی ديگر طالبان ھم رھا شد١٠٠ با طالبان اينک به دنبال طرح دولت و خارجی ھا برای پيشبرد صلح

 رسيد تا برای حسن نيت برخی از افراد وابسته به تصويبجريان برگذاری به اصطالح جرگه مشورتی صلح به 

طالبان از زندان ھا رھا شوند و درين حال در افغانستان دو زندان بزرگ برای محافظت زندانيان وجود دارد که 

گروپ بر رسی دوسيه ھای افراد . ی و ديگری زندان بگرام است ک به زندان پروان مشھور شده استيکی پلچرخ

ن شده نشان ميدھد که بسياری از زندانيان اين دو زندان ماه يي که از طرف وزارت عدليه تعکميسيونیطالب از سوی 

  . می يابندئیھا  ر"حسن نيت کرزی"بی سرنوشت درين زندانھا به سر برده است و حال با  ھا

  

  :برگمتال و جنگ طالبان

ن به بعد پامير آغاز می شود، منطقۀ بسيار مھم آولسوالی برگمتال که در منتھا عليه درۀ کامديش قرار دارد و از

اين ولسوالی از طريق درۀ ممريت به چترال وصل می . ستراتيژيک بوده که پوشيده از جنگل و کوھستانی ميباشد

 از ئیبا اينکه اکنون اکمال ولسوالی توسط نيرو ھای امريکا.  پاکستانی و افغانی بسيار مھم استشود و برای طالبان

 ھا ئیھوا صورت ميگيرد اما تالش دولت اين است که اين ولسوالی را ھميشه در کنترول خود داشته باشد و امريکا

ر شوند قادر خواھند شد که به زودی زيرا اگر نيرو ھای طالب درين منطقه مستق. نيز درين مورد حساس ميباشند

ھمچنان برای طالبان پاکستانی که اين منطقه به چترال ، دير و سوات وصل می شود، . واليت بدخشان را تھديد کنند

بسيار اھميت دارد  و در صورتيکه آنرا برای دايم تصرف کرده بتوانند، جای امنی برای شان ميتواند باشد و حتی 

 برای يک روز قادر به  داشتند که طالبانیدر حملۀ اخير. جا بسازنده ن جا بآا ھم ميتوانند درنيرو ھای القاعده ر

 خانه ١٢٠طالبان درين ولسوالی . تصرف اين ولسوالی شدند ، چند پوليس دولت کشته و چند تن ديگر زخمی شدند

ره عقب نشينی کردند و اين سومين  دوبای دولت دست نشاندهرا آتش زدند و بعد از يک حملۀ متقابل نيرو ھای اردو

بار است که بر سر تصرف اين ولسوالی ميان نيرو ھای طالب  نيرو ھای خارجی و اردوی افغانستان در گيری 

  .شديدی رخ می دھد

تا جائيکه تجارب جنگ ضد روسی نشاند داده است اين دست به دست شدنھا، اگر از يک سو بعث کشتار، ويرانی و 

آنھم .  دو طرف جنگ می گردد، از جانب ديگر امکان معامالت و تبادل پول را نيز زياد می نمايدنفرت مردم از ھر

  .به شکلی که دو طرف جنگ از باداران و تمويل کنندگان جنگ برای ھر بار تصرف پول اخاذی می نمايند

  

  :۴شعار مرگ بر امريکا در مکرويان 

 بعد از ظھر در منطقۀ مکرويان رخداد و ضمن آن به ۴۵و ٢ت به دنبال حادثۀ ترافيکی که در روز جمعه به ساع

 تن از ھموطنان ما جان باختند، مردم محل دست به ۴ سربازان امريکائی اساس برخورد جنايتکارانه و غير انسانی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

جنايتکاران ناتو و در رأس ھمه سربازان . وم نمودندکاعتراض زده و اين عمل سربازان ارتش اشغالگر را مح

وله پاسخ گفته ل گاائی که جان باشندگان افغان نزد آنھا بی ارزشتر از پرکاه می باشد، به اين اعتراض ساده بامريک

بيشتر ازآن تحمل  وقتی مردم به چنين درنده خوئی قوای اشغالگر برخوردند. عدۀ بيشتری را زخمی و مقتول ساختند

ری را که از قوای اشغالگر در منطقه وجود داشت به نتوانسته با سنگ وچوب به آن جنگ نابرابر ادامه داده موت

پوليس رژيم مزدور که علت وجودی اش به مانند تمام نھاد ھای ادارۀ مستعمراتی دفاع از حاکميت . آتش کشيدند

استعماری و سرکوب مردم می باشد و با پول امريکائی ھا به اين سروسامان رسيده اند، اھانت به امريکائيان را 

در نتيجه بعد از فرار سربازان امريکائی برای مدتی جنگ بين مردم با . نسته به کمک باداران خود شتافتندتحمل نتوا

دستان خالی و نوکران زرخريد استعمار که مسلح به سالح ھای گرم بودند و با بيرحمی يک جنايتکار حرفه ئی از 

  .آن استفاده می نمودند، ادامه پيدا کرد

م در اين درگيری به چه تعداد بوده دقيق معلوم نيست، مگر آنچه روشنتر از روز بود فرار اينکه تعداد تلفات مرد

  . در ميدان جنگ بودمزدورانمفتضحانۀ سربازان اجنبی و تنھا گذاشتن 

سر انجام آن روز : مردم در ھمانجا ضمن دادن شعار ھای مرگ بر امريکا و مرگ بر ناتو با صراحت می گفتند

در آن روز به شما سگ ھای ). سربازان و پوليس دولت دست نشانده(بمانيم و شما) مردم(نھا ماخواھد رسيد که ت

  . زنجيری امپرياليزم نشان خواھيم که مجازات خاين وطن، در فرھنگ افغانی چه معنا دارد

   

 


