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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٣٩(  

  
  
  

  : می رودوضعيت بغالن رو به وخامت 

از واليات کليدی و نقطۀ وصل شمال و جنوب به واليت بغالن که در شمال و آنسوی سالنگ موقعيت دارد ، يکی 

ً طالبان و حزب اسالمی بران تسلط يابند، بر کابل و در مجموع واليات جنوب جداکه حساب می آيد که در صورتی 

 ضد اتحاد شمال آن وقت برای طالبان سنگر يت در زمان جنگھای اول طالبان بهاين وال. اثر گزارخواھند بود

آمد و بعد از شکست مزار طالبان توانستند ماه ھا درين واليت بمانند و بعد تدارکات کندز را محکمی به حساب می 

اکنون . در آن وقت بشير بغالنی قومندان حزب اسالمی در بغالن اين خدمت را برای طالبان انجام داد. برابر سازند

جا شده اند که درميان ه درين واليت جا بطالبان بار ديگر به اين واليت خزيده و دھھا طالب از واليات ديگر نيز 

  .  نيروھای ازبک طاھر يلداش و نيروھای تاجک نمنگانی به چشم ميخورندًشان نيروھای عرب و مخصوصا

جايی ه جايی طالبان درين واليت چنان به سرعت انجام گرفت که ھمه به اين باورند که انگليس ھا درين جابه جاب

 بان به بغالن زمانی صورت گرفت که اردوی پاکستان تصميم به حمله بر وزيرستان،اين مارش طال. دست داشته اند

الت فراوانی رو کدر عين حال راه تدارکات نيروھای غربی از طريق پاکستان با مش. محل اقامت اين نيروھا گرفت

نزمان به بعد ھم آ از .به رو شده بود و تصميم گرفتند تا اين تدارکات از طريق روسيه و آسيای ميانه صورت بگيرد

.  که اين راه ازميان اين دو واليت ميگذرد با نا امنی ھای جدی و تمرکز طالبان رو به رو شدند،کندز و ھم بغالن

و بدخشان ميروند و اين راه از درون بغالن عبور ميکند، بعد از ھشت  ی که به سوی کندز، تخارئاکنون موتر ھا

جا شده يا اينکه خود دزدند و يا با ه  پوسته ھای بسياری درين مسير جاباينکهبا  حرکت کردن را ندارند و رتشام قد

دزدان و طالبان دھن جوال را ميگيرند، کوچکترين مقابلۀ با طالبان و حزب اسالمی نميکنند و گروپھای مسلح در 

را چپاول کرده، افراد فاصلۀ صد متری اين پوسته بعد از ھشت شب موتر ھا را تالشی ميکنند و دار و ندار مردم 

 از ًمخصوصا. دغدغه صورت ميگيرد اين عمليات بسيار به آسانی و بی. دولتی را پياده مينمايند و با خود ميبرند

اخذ موقع نموده فابريکه قند تا گرداب که حدود سی کيلومتر راه را در بر ميگيرد، طالبان و حزب اسالمی بيشتر 
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با . ت عمليات را ندارند و پوسته ھای پوليس به فکر نگه کردن خود ميباشند جرأاند، اما نيرو ھای دولتی و خارجی

  .اين تھديد ھاست که حجم مبادالت کاال از چندی به اينسو ميان کابل و شمال و به عکس کم شده است

  :اسماعيل خان از مرگ حتمی نجات يافت 

 ٢٧و والی ھرات بود، روز يکشنبه تاريخ » غرب اميرامارت حوزه جنوب« که سالھا  جنايتکار اسماعيل خان

 آب اداره مستعمراتی کابل و انرژیاسماعيل خان که اکنون وزير .  از يک حملۀ انفجاری جان به سالمت بردسپتمبر

 اسد برايش در ھرات و مناطق ديگر کشور ٢٩و يکی از ھمدستان و ھمکاران نزديک کرزی ميباشد و در انتخابات 

ه و انتقاد کرد و خواھان ر از وضعيت نا امن اين واليت گل قبل عازم ھرات شده و چند باکمپاين کرد، چند روز

وی اظھار داشت که اگر اين بی امنيتی درين واليت .  گرديد،تبديلی والی آن واليت که يوسف نورستانی است

 خواست تا از ھرات به کابل  در ھمين روزاسماعيل خان. ھمچنان ادامه داشته باشد، از وزارتش استعفا خواھد داد

ی آن واليت قرار دارد با انفجار مواد  ميدان ھوائ–برگردد که در منطقۀ گذرۀ اين واليت که در مسير شھر ھرات 

، شده بود و سراچه طوری قرار داده شده بود که گويا پنچر شده استجاسازی انفجاری که در يک موتر سراچه 

از تلفات درين رابطه چيزی نگفت، اما رسانه ھا از کشته شدن سه باديگارد و گرچه خود اسماعيل خان  . روبرو شد

 به اسماعيل خان از ً مدعی است که قبال)بخوان پوشالی (امنيت ملی. زخمی شدن چند تن غير نظامی گزارش دادند

اين مسير .  استله توجه نکردهود اسماعيل خان است که به اين مسأ قصد به جان او خبر داده است، اما اين خءسو

يکی از مسير ھای خطر ناک برای رفت و آمد حکام دولتی دانسته شده، سال قبل در ھمين جا بر امان هللا خان 

 طالبان  درين قبلھمچنان چند روز . قومندان و جنگساالر معروف شيندند حمله صورت گرفت و به قتل رسيد

بعد از اين حملۀ انفجاری ذبيح هللا مجاھد .  ھا سر بريدندولسوالی سه تن از اھالی را به جرم جاسوسی به خارجی 

يکی از سخنگويان طالبان به رسانه ھای خبر داد که اين کار به وسيلۀ آنان صورت گرفته و قصد داشته اند که 

  .  به قتل برسانندرااسماعيل خان 

  :افراد نيروی دريايی فرانسه را آب برد

راب مربوط به واليت کاپيسا، زيان ھای بسياری به مردم اين منطقه وارد  باران ژاله در دره نجسپتمبر ٢٨شب 

اين باران و صاعقه که از يک شب تا سه . ساخت و بخشی از ميوه جات رسيده درين دره را با خاک يکسان کرد

ر درين منطقه که نيروھای فرانسوی مستقر اند و د.  شب دوام داشت باعث بروز سيالب تندی درين دره گرديد

جريان اين بارندگی غافلگيرانه به گزمه مصروف بودند که ناگھان با صاعقه سه تن از سربازان جان داده و به 

  که يک فرانسوی آنرا رانندگی ميکرد ھم با آمدن سيل چپه شد و آب اوموتر آنانجريان آب سيالب پيوستند و يک 

 برای فرانسوی ھا  که بسيار کوشش ميکنند در قعر  بعد از کشتار در سال گذشته در تيزين، اين کشتار. را برد

 که بيشتر دارد نفر نيرو ٣١۶٠ در افغانستان دولت اشغالگر فرانسه. جنگ قرار نداشته باشند، بسيار سنگين ميباشد

ده  نفر رسي٣٠اين نيروھا در کاپيسا مستقر اند و با اين چھار نفر تعداد تلفات نيرو ھای آن تا حال در افغانستان به 

  . است

  :تلفات غير نظامی در نه ماه اخير

 نه ماه  اعالن کرد که تعداد تلفات غير نظاميان در افغانستان درسپتمبر ٢٧يک منبع سازمان ملل در کابل به تاريخ 

 خارجی و ديگران به وسيلۀ طالبان ی اشغالگر در صد اين تلفات به وسيلۀ نيروھا٢٩ نفر بوده است که ١۵٠٠ اخير

در حاليکه بسياری از مردم افغانستان با توجه به تلفات .  صورت گرفته است جنايتکارزب اسالمیو حوحشی 

سنگينی که درين نه ماه متوجه مردم ملکی بوده اين آمار را بسيار کم و دور از واقعيت ميدانند و تلفات به وسيلۀ 
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ی ھا تنھا در سه عمليات  امريکائ.اننداست، ميدآمده نيرو ھای خارجی را بسيار بيشتر از انچه درين اعالميه 

ی که فقط اين قدر غير ملکی درين نه ماه ئنادعلی، شيوان و کندز حدود سيصد نفر را به قتل رساندند، لذا چنين ادعا

 که خود يکی از ارگان ھای امپرياليستی گزارش ھای دفتر سازمان ملل. به قتل رسيده، چيز مسخره ای بيش نيست

 انتشار يافته و  ھابيطرفانه نبوده و ھميشه به طرفداری نيروھای خارجی، مخصوصا امريکايی درين موارد است

  . تالش صورت گرفته تا کشتار بيشرمانه ای اينان را بپوشانند

 


