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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٠٨.٠٨.١٠  

  در افغانستان چه می گذرد؟
)٨٠(  

  
 

  :باز ھم از جمعه خونين و خيزش مردم

  :ب واقعی بوديک انقالتجلی ازامريکائی ھا سنگباران شدند، اين 

 کابل در حرکت بود که در نقطۀ ئی ھا به سرعت به سوی ميدان ھوائیروز جمعه تاريخ سی جوالی دو موتر امريکا

 بی ئیوصل جادۀ ميان مکروريان سوم و سرک ميدان حين دور زدن يک موتر کروال درين جاده، موتر امريکا

متر در کنار جاده کش داد و يک طرف آن در داخل فرو کنترول شد و به اين کروال اصابت کرد  و کروال را چند 

 مردم از موتر کشيده و به شفاخانه برده شدند که ه ميشد ھمه جان باخته اند به وسيلپنج سرنشين موتر که فکر. رفت

 ھا که از ترس و ھمچنان شيوۀ ئیموتر امريکا. از جمله يکی جان باخت و چھار جوان ديگر به شدت زخمی شدند

ونيت ترافيکی مردم را نمی شناسند، دارند و کوچکترين فکری به نام مص ئیی که دريوران لومپن امريکارانندگ

 ھا ئینان محل که ناظر اين برخورد غير انسانی امريکاااما جوقصد فرار داشت باعث اين برخورد خونين شد، 

 ھا درحاليکه موش شده بودند، فرياد می ئیيکا اجازۀ فرار نداده و با سنگ آنھا را سنگباران کرده و امرآنھابودند به 

.  معرکه شدنداز ھا ئیکشيدند و اما پوليس به سر حال شان رسيده،  فقط با رنجر ھای خود قادر به کشيدن امريکا

پوليس به حمايت از موتر ھا با اسلحه .  را آتش زدندئیده و ھردو موتر امريکارجوانان خشمگين به موتر ھا حمله ب

 آمده و تصميم گرفتند تا جوانان خشمگين را متفرق سازند، اما جوانان با سنگ از چند طرف چنان بر و سپر بر

 ئی به گريز گذاشت و تا چھار راھی صحت عامه با تفنگ ھايشان در حاليکه فير ھواپاپوليس حمله بردند که پوليس 

  .می کردند، فرار کرده و درين جريان دو تن از ھموطنان ما زخمی شدند

 ھا و پوليس در شھر کابل يورش بردند و ئیاين اولين باری بود که حدود  صد جوان با سنگ و خشت بر امريکا

تصاويريکه تلويزيون ھا ازين در گيری پخش ميکردند، بی شباھت به درگيری انتفاضه در فلسطين نبود و ھر آدمی 

بعد از . مورچه ميشمرند برخيزد و سنگباران شان کندج ميکرد تا در برابر اين متجاوزان که افغانھا را چون ييرا تھ

 ھا را آتش زدند و ئینکه اين جوانان خشمگين با شعار و سنگ دو موتر امريکاآنيم ساعت فير و درگيری و بعد از

اما رئيس ترافيک کابل که از ترس باداران قادر به گفتن حقايق . پوليس از منطقه فرار کرد، تظاھرات خاتمه يافت
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 ھا سرعت داشته، پس ئی، بيشرمانه اظھار داشت که چون اين کروال به غلط دور زده و در ضمن موتر امريکانبود

  .  گنھکار اصلی کروالی افغان ميباشد

  

  : دالرام-انفجار بر شاھراه زرنج

ی از جاده  که حال با فعال شدن بندر چاه بھار و رد مرز نمودن ھموطنان ما از ايران به يک دالرام- شاھراه زرنج 

 و در مناطق خاشرود و بکوا ه مبدل شده، توجه بيشتر فاشيست ھای طالب را به خود جلب نمودرفت و آمدھای پر 

ھر روزه  بر موتر ھای که به دو سمت در حرکت اند، حمله ميکنند و اين راه يکی از تھديدات مھم امنيتی به حساب 

 جوانی را پياده کرده ٣٠٣ راه که ھميشه کمين ميزنند، از يک موتر  منار اينهدو ھفته قبل طالبان در منطق. می آيد

کيد ميکرد در أاين جوان که ت. و به گمان اينکه سرباز اردو است دستانش را بسته و بعد گوسپند وار او را ذبح کردند

اری ھا او را  ھوتلی است ، اما اين جانيان به حرف او گوش نکرده و در برابر چشم تمام سوشاگردبازار غرغری 

 او بوده و سرباز نبوده شاگردبعدمالک اين ھوتل طی صحبتی با رسانه ھا اعالن کرد که اين جوان .  سر بريدند

 از مسافر از زرنج به سوی قندھار در پر ٣٠٣ جوالی در حاليکه يک موتر سرويس ٢۴به دنبال آن در روز . است

 شده از ايران تشکيل می داد با مين کنار جادۀ طالبان اصابت حرکت بود و اکثر اين سواری ھا را  افراد رد مرز

اين حادثۀ به شدت غم . کرد که در دم بيست و پنج تن از افراد اين موتر توته توته شدند و ديگران ھم زخمی گشتند

ن آمی در مين را انفجار دادند که ھيچ اثری از موتر نظافرھنگبار زمانی به وقوع پيوست وطالبان جنايتکار و بی 

ساحه ديده نميشد و به اين صورت بار ديگر اين مزدوران جنايتکار خانواده ھای بسياری از زحمتکشان ما را بر 

چيزيکه . وليت اين انفجار را بگيرند، خود را به سکوت و موش مردگی زدندؤبدون اينکه مسشال عزا نشاندند و بعد 

  .ردندتمام مردم محل آنھا را دشنام داده و نفرين می ک

  

  :کرنيل امام دستگير شد

م با ھمکارش خواجه خالد از سوی لشکر بنياد گرا و فاشيست ان امير تارر مشھور به کرنيل اماچھار ماه قبل سلط

 توسط اين لشکر خواجهجگنوی به رھبری مال منصور در مناطق قبايلی پاکستان دستگير شدند و دو ماه بعد خالد 

 مقامات ارشد آی اس آی بود که در زمان تجاوز شوروی به افغانستان نامی آشنا  ازیکرنيل امام يک. تير باران شد

ًاو که رھبری جنگ جالل آباد را مستقيما در دست داشت، از اکثر سياست ھای پشت پردۀ آی اس آی . برای ھمه شد

کرنيل . کونسل ھرات گرديدبعد از به قدرت رسيدن طالبان او کونسل سفارت پاکستان در کابل شد و بعد . با خبر بود

امام ريش انبوه و درازی دارد، ھميشه واسکت مجاھدينی می پوشد و پکول بر سر می گذارد و تا حدی به زبان 

او در سرکوب قيام . ًپشتو تکلم کرده می تواند و در افغانستان کامال بلد است و افغان ھای بسياری را می شناسد

نقش مھمی داشت و دولت طالبان را گردانندگی می کرد و با حزب اسالمی البان به وسيلۀ ک ضد طالبان هھزاره ھا ب

 قرار داشت و زمانی می گفت که بدون اين حزب کسی بر افغانستان حکومت کرده کگلبدين در پيوند بسيار نزدي

  . نمی تواند

 طرفش ايستاده اند و او با  نشان داده شد که دو فرد مسلح به دوئی جوالی در يک تصوير ويديو٢۶کرنيل به تاريخ 

م با زاری از مقامات پاکستانی می خواست تا او را نجات دھند و خواھشات اين گروه را بر أزبان بسيار ماليم و تو

او در ضمن اخطار داد که از تمام بازی ھای پشت پردۀ آی اس آی در مورد افغانستان، ھند، روسيه و . آورده سازند

 خواھد کرد و به اين صورت تھديد مھمی را متوجۀ ءاو را رھا نسازند، ھمۀ اين ھا را افشاامريکا خبر دارد که اگر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 پاکستان استخبارات گذاری ھای اردو و تسااين کرنيل در سی سال گذشته از بخش اعظم سي. دولت پاکستان نمود

 سخن بگويد و راز ھای پشت پردۀ اخير ۀ  شدء ھزار سند افشا٩٠آگاه ميباشد که اگر زبان بکشايد می تواند بيشتر از 

اينکه دولت پاکستان اين کرنيل مزدور و بنياد گرا را رھا خواھد کرد و يا گرفتاری او .  کندءبسياری را افشا

شگردی از سوی اين لشکر می باشد، در آينده  روشن خواھد شد، زيرا ای اس آی تا حدی بر اين تشکل و شخص 

  .ر گذار استمال منصور رھبر اين گروه نيز اث

  

  :لست سياه

 تن ار طالبان چندی قبل از لست سياه شورای امنيت سازمان ملل حذف شد، اينک نام ده تن ديگر ۵به دنبال آنکه نام 

ول دارند اين اقدامات به دنبال اعالن صلح با گروه طالبان از سوی کرزی که غربی ھا ھم آنرا قب. نيز حذف گرديد

 تن آنان ١٣٢ نفر شامل می باشند که از جمله ۴٣٣در مجموع در لست سياه شورای امنيت  . صورت می گيرد

اينکه اين افراد تا .  طالب و ديگران کسانی اند که در پيوند با القاعده قرار دارند  و اتباع کشور ھای ديگر ميباشند

 ھا آرام آرام گذار از ئیاما آنچه روشن است اينکه امريکا. دچه زمانی درين لست شامل خواھد بود، کسی نميدان

جنگساالران به طالبان را آغاز کرده اند و زمان آن رسيده است که ازين نيروی جاھل و مزدور در جھت اھداف 

سار ف ، مالحکيم مجاھد و مال خاکي، مال رحمانی، مال متوکل، مال ضعًقبال مالراکتی.  خود استفاده کنندئیخود آسا

از رھبران ارشد امارت طالبی به اين پروسه پيوسته و غسل تقديس کرده اند و حال ميخواھند تا عدۀ ديگری را وارد 

  . بسازند» مدنی« آنان را نيز ،اين بازار ساخته

 ھای شان منجمد و سفر ھای شان ممنوع ميباشد و با اين عفو بارديگر ئیکسانيکه در لست سياه قرار دارند، دارا

 و غور است تا بحث نفر ديگر ھم زير ۶٠نمايندۀ شورای امنيت می گويد که  .ين دو امکان برخوردار می شونداز

 که نام شان تا ھنوز در ليست سياه باقی مانده ، اکنون زنده نيستند، از اينانیعده ای . نام ھای آنھا نيز حذف گردد

شورای امنيت ده نفر اخيری را که ازين لست حذف . استاينکه در اين شصت نفر چه تعدادی زنده اند، روشن نشده 

زيرا طالبان با افراد .  نکرده ودر مورد اين شصت نفر ھم تا حال چيزی نگفته اندء به مسايل امنيتی افشاءکرده ھم بنا

ه اين اينک. عفو شده برخورد جدی دارند و مال خاکسار را به اين خاطر که با خارجی ھا ھمکاری ميکند اعدام کردند

شود، اما می  طالبی اثر گذار خواھد بود، در آينده ديده ئیحذف نام ھا چقدر بر پروسۀ ھرچه بيشتر کنترول بنياد گرا

  .آنچه مسلم است اينکه برخی از طالبان ھمين اکنون در کنترول آی اس آی و سی آی ای قرار دارند

  

  :   غزنیعمليات

 اندر، مقر، قره باغ و یرده ای زير نام عمليات شمشير در ولسوالی ھا عمليات گستاگستاز روز دوشنبه تاريخ دوم 

مرکز غزنی با شرکت نيرو ھای اردو، پوليس ، امنيت و نيرو ھای پولندی مستقر درين واليت آغاز شده است و تا 

ت افغانستان در از چند ماه به اين سو واليت غزنی نسبت به اکثر واليا. حال با کدام درگيری جدی رو به رو نشده اند

نا امنی بيشتر فرو رفته و ھر روز بر شھر غزنی راکت شليک می شد و چند بار طالبان جنايات عجيبی که سر 

 بلند بود و زندگی ئی غزنی ازين وضعيت در ھر جامصدای مرد. بريدن زنان و شاگردان مکتب بود را انجام دادند

نيرو . را بيندازندتصميم گرفته شده است تا چنين عملياتی را به درين شھر با فلج شدن رو به رو شده بود که اينک 

ھای پولندی که نزديک به دو ھزار نفر اند و در اين واليت مستقر ميباشند، از نيرو ھای گوش به فرمان امريکاست 

 اين کشور چون بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پيوستن. ن ھا بخواھند آنرا انجام ميدھندآ ھا ازئیو ھرچه امريکا
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ھا به پيمان ناتو حال برای ارضای بيشتر امريکا و قبول احسان اروپای غربی و امريکا،  کشور ھای اروپای شرقی 

حال معلوم شود که اين نيرو ھا چقدر قادر خواھند شد که بتوانند در برابر طالبان . در مزدوری بی نظير ميباشند

  .غزنی مقاومت کنند

  

  :بدمعاشی مال تره خيل

ولسی جرگه است، يکی از افراد  جنگساالر و نماينده به اصطالح کوچی ھا در جنايتکارانال تره خيل که يکی از م

اين فرد کثيف که چند باردر .  ھا و بد معاشی ھای او آگاه ميباشدئیگو و پستی است که ھمه مردم از زور گوزور

 جوالی حينيکه ٢٢ی جدی داشت، به تاريخ برخورد ھااورژانس  ديگر اين طويله وطنفروشانولسی جرگه با 

 در نزديک سينما پامير پارک شده بود و مانع عبور مردم ميشدند، ضمن گفتگو با ان جنايتکارشموترش با باديگارد

يک شھروند کابلی و بعد حمايت مردم ازين فرد ، دو باديگارد اين مالی لومپن بر روی مردم در ميان انبوه عابران 

ًند که در اولين شليک ھا دو نفر از ھموطنان فقير ما به شھادت رسيدند و ھشت تن ديگر شديدا دست به آتش زد

ھای  جنايتکاران شرفباخته به شمول مال تره خيل از منطقه فرار کرده و بعد توسط نيرو  آنبعد از. زخمی شدند

ًرده او ظاھرا خود را پنھان نموده و  اعالن جرم کجنايتکارارنوالی عليه اين مالی حال که څ. امنيتی دستگير شدند

اما تجاربی که درين زمينه وجود دارد ، اين مال تا چند روز خود . ارنوالی و پوليس به دنبال او سرگردان ميباشدڅ

نھا را وادار ميسازد تا در محکمه رفته آرا آفتابی نکرده در خفا بازماندگان کشته شدگان و زخمی ھارا تھديد کرده و 

ای شان بگذرند و از سوی ديگر با کرزی  و ديگر جنايتکاران بر قدرت تماس گرفته و زمينۀ حل و فصل و از دعو

چون در افغانستان کشتن افغانھا جزئی از شوخی ھای روز گار ميباشد، لذا کشتن اين دو . قضيه را مساعد ميسازد

ن نمی خورد و اين ھياھوی به اصطالح نفر بيکس و بی کوی باالتر از ارزش مورچه ھم نيست و آب از آب ھم تکا

ھمه به اين باورند که با وجود چنين . محاکمۀ مال تره خيل و افراد او جز خاک زدن به چشم مردم چيز ديگری نيست

دولت پوشالی در ين مورد ھيچ کاری صورت نخواھد گرفت و اين مال که حال خود را بار ديگر کانديد ولسی جرگه 

  . خود را به زودی آغاز خواھد کرد و امکان ورودش به پارلمان بعدی نيز وجود داردکرده به آسانی کمپاين

  

  :شش محافظ امنيتی کابل بانک کشته شدند

 نفر مسلح ۶اين بانک که به وسيلۀ . شام دوم اگست کابل بانک در مزار شريف از سوی افراد مسلح به يغما برده شد

 مسموم شده و بعد ءن شب مھمان داشتند، ابتداآ می شد و اين افراد درمربوط به يکی از کمپنی ھای امنيتی محافظت

 صد ھزار دالر و سه مليون افغانی موجود درين بانک را باخود ٢سر ھای ھر شش محافظ به وسيلۀ چاقو بريده و 

 اين دزدی هاينکه چگونه اين پوسته متوج. داردجالب است که اين بانک از پوستۀ پوليس فقط ده متر فاصله .  بردند

ال ميباشد و بسياری به اين باور است که اين کار به دستياری ؤکه بعد از ده شب شده است، نشده برای ھمه قابل س

  . انجام داده اندطالبانپوليس صورت گرفته و بعد سر ھای اين افراد به خاطری بريده شده که فکر شود اين کار را 

  

  : حمله بر ميدان ھوائی قندھار

 قندھار از جای نامعلومی آتش شد که نه خرابی و نه تلفاتی در ئی سوم اگست سه راکت پياپی بر ميدان ھوابه تاريخ

اما در حاليکه اين راکت ھا بر ميدان فير ميشد، يک گروپ شش نفری طالبان که دوتن آنان با واسکت . پی داشت

يدان قصد دخول را داشتند که با آتش پوليس ھای انتحاری مسلح و ديگران کالشينکوف داشتند، از دروازۀ شمالی م
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اين شش نفر که مجال حملۀ متقابل و يا انفجار واسکت ھای شان را . يساف رو به رو شدنداميدان و نيرو ھای 

زخمی نيز نيافتند، ھر شش تن کشته شدند و درين ميان در ميان آتش دو طرف دو غير نظامی و يک سرباز ايساف 

ً شديدا ئی قندھار به وسيلۀ نيرو ھای امريکائی بااينکه طالبان ميدانند که در و ديوار ميدان ھوا.شدند و غايله ختم شد

. نھا ساخته نيست، چه ھدفی داشتند معلوم نيستآمحافظت می شود  و اين راھم ميدانستند که درين حمله کاری از 

    !!تصميمی کرده باشدشايد ھم فقط شھادت طلبی و رفتن فوری به جنت آنھا را وادار به چنين 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


