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   افغانستان-گزارشگران پورتال

٠٧.١١.٠٩  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۴٩(  

 
  :حملۀ طالبان

ن در افغانستان تا حدی از شدت خود از چندی به اينسو  که جنگ در وزيرستان شدت گرفته است، عمليات طالبا

 عمليات  در عين زمانکاسته و جز در راه ھای عمومی در مناطق ديگر اين حمالت بسيار کاھش يافته است و

با اين ھم شام سوم نومبر يک گروپ سی نفری طالبان بر مرکز ولسوالی . شدت کمتر داردانتحاری طالبان ھم 

 در جريان حمله، نيرو ھای پوليس مقاومت کردند و با رسيدن طياره ھایمروره در واليت کنر حمله کردند که 

 امريکايی و بمباران نواحی اين ولسوالی طالبان شکست خوردند و در جريان يک نفر از افراد پوليس اشغالگران

عای به اد تن ھم بنا ٢٠اند و بيش از سه جسد طالب در نزديکی ولسوالی باقی م.  کشته و چھارتن ديگر زخمی شدند

اما طالبان اين ادعای نيروھای دولتی را نپذيرفته فقط قتل سه . قومندانی امينه کنر در جريان بمباران به قتل رسيدند

  . طالب را قبول کرده اند

خر که نيروھای امريکايی ا را ميسازد و درين اویواليت کنر يکی از مناطق مھم محل فعاليت طالبان و حزب اسالم

لسوالی کامديش را در منتھا اليه درۀ کنر رھا کنند و به ولسوالی ناری جمع شوند زمينۀ فعاليت اين مجبور شدند، و

نيروھا در کنر و نورستان فوق العاده ازدياد يافته و اين حمله يکی از چنان عملياتی است که بعد ازين در بسياری از 

نون در درۀ کامديش تدارک برای حمله بر بريکوت طالبان و حزب اسالمی اک. مناطق کنر و نورستان رخ خواھد داد

 کيلومتری آن قرارگاه مھم امريکايی در محلی به نام ٣جا ميباشند و در ه ن سه کندک نيروی سرحدی جابآرا که در

 شوند، خطر منطقه تدارک ميبينند و در صورتيکه طالبان و حزب اسالمی قادر به تسخير اين ،پاشنگر قرار دارند

شنگر و ناری را در آخر درۀ کنر و اسمار قوت ميبخشد و اين برای نيروھای اشغالگر و دولت پوشالی حمله بر پا

  .بسيار گران تمام خواھد شد

  

  : دادندهگليس ھا بازھم کشتنا

ظن مردم اين منطقه ءنيروھای انگليسی که بيش از نه ھزار نفر شان در واليت ھلمند مستقر اند، ھميشه مورد سو

ھمچنان ھمه به . و ھمه درين واليت به اين باور اند که انگليس ھا با طالبان در رابطۀ نزديکی قرار دارندقرار دارند 
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درين . ن پول ھای کالنی به دست می آورندآاين باورند که انگليس ھا در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند و از

ن جا نيروی نظامی خود را آ کشف کرده و درواليت ديشوی اينولسوای  در اواخر انگليس ھا معدن يورانيومی را 

ند و چون با اعتراضات مردم و رسانه ھای ھمگانی رو به رو شدند، گفتند که چون عبور ازين منطقه ه امتمرکز کرد

 ھمه به اين باور ولی. ن جا مستقر ساخته اندآبرای رھگذران مشکل ايجاد ميکند به اين خاطر نيرو ھای خود را در

که انگليس ھا موقع را برای کشيدن يورانيوم اين مادۀ بسيار قيمتی مساعد ميسازند و حال از عبور و مرور دارند 

تمام اين عوامل باعث بد بينی عجيبی نسبت به انگليس ھا در ھلمند شده است .  جلوگيری ميکنندًمردم ازين ناحيه جدا

سايی نيرو ھای طالب ودولت در حاالتی که نيرو ھای و تا حال چند بار نيرو ھای انگليسی به اين بھانه که شنا

نان قربانی آپوليس لباس شخصی ميپوشند ، قابل تشخيص نيستد،  نيرو ھای پوليس را مورد حمله قرار داده و از

يک عده از نيرو ھای انگليسی از يکی از پوسته ھای پوليس در ولسوالی که به تاريخ سوم نومبر وقتی . ميگيرند

ظف بر اين ؤته وقعی ننھادند، از سوی پوليس مظف درين پوسؤ ميگذشتند و به دستور پوليس مواليتنادعلی اين 

. نجا گرديد سرباز انگليس در دم کشته شدند و پوليس افغان موفق به فرار از آ۵ که در نتيجه ه شدنيروھا آتش کشود

  .بعد انگليس ھا گفتند که اين پوليس با طالبان در تماس بوده است، اما تا حال طالبان درين مورد چيزی نگفته اند

چه در بطن اين خبر بيشتر از ھمه قابل عطف می باشد، نخست آنست که در مطبوعات غربی، به جای بی اعتنايی آن

، آنھا دم از مھمانی زده و چنان وانمود ساختند که گويا سربازان آنھا  مربوط اداره مستعمراتیبه دستور توقف پوليس

،  وبدين صورت می خواھنداندبه دعوت رئيس پوسته امنيتی مصروف نوشيدن چای بوده که مورد حمله قرار گرفته 

ل متعلق نکتۀ دوم به صورت عاج. را نيز زير سؤال ببرند" مھمان نوازی"يکی از معروفترين سجايای مثبت افغانی

چنين اتھامی بر تمام کسانيکه دست به اسلحه می برند و از خاک کشور خويش . دانستن افراد به طالبان می باشد

در شرايط کنونی ھرگاه يک فرد مسلح متواری . مقابل متجاوزين به دفاع بر می خيزند، اتھاميست رذيالنه وبی بنياد

ن علت است که ديگر پناھگاھی برای خويش سراغ گرفته نمی می گردد، اگر به سمت نيروھای طالب ھم برود بدا

  .اين پناه جويی را نبايد به جای تعلق فکری و نشکيالتی اشتباه گرفت. تواند

  

  !! داکتر عبدهللا دولت کرزی را غير قانونی ميداند
يی ھا در ارتباط نزديک داکتر عبدهللا عبدهللا که يکی از مريدان احمد شاه مسعود و قسيم فھيم ميباشد و با امريکا

ميباشد، با اينکه انتخابات پوشالی به دور دوم رفت و او درين انتخابات شرکت نکرد، اما عزيز لودين به تاريخ دوم 

حامد کرزی را به عنوان رئيس جمھور او نوامبر اعالن کرد که چون داکتر عبدهللا در انتخابات شرکت نکرد، لذا 

رئيس جمھور رزی  با دو معاونش در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و خود را افغانستان تعيين کرد و بعد ک

 اوباما به کرزی تليفون کرد و از او خواست که فساد اداری را در شش ماه از بين ببرد و پس از آن . قانونی خواند

اما داکتر عبد هللا به !!   شدمواد مخدر را نابود سازد که اگر اين کار نشد ، امريکايی ھا از افغانستان بيرون خواھد

روز چھارشنبه طی يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که اين دولت را قبول ندارد، اما از طرفداران خود خواست 

که به اعمال غير قانونی دست نزنند و مردم به اين باور اند که اگر ترس از امريکايی ھا نميداشت، ھمان روز 

بان کی مون نيز بعد ازين اعالن به کابل آمد و از کرزی خواست که با .  وع ميکردربانی جنگ را در افغانستان شر

چون پير و مرشد داکتر عبدهللا، ربانی .  شامل اين کار شوددداکتر عبدهللا نيز باييکجا کار کند و »  سياسيون«تمام 

 را در اين قدرت شريک کند، اما ميباشد و چون ربانی بسيار شايق قدرت است و قبال ھم از کرزی خواسته بود تا او
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درين کشمکش يکطرف حزب اسالمی قرار دارد و طرف ديگر . در مخالفت با وی قرار گرفت ،چون اين کار نشد

 حامی اصلی اکنونجمعيت و چون خلقی ھا در کنار حزب اسالمی و پرچمی ھا در کنار جمعيت قرار دارند و 

  .  ھمان درگيری ھای سی سال گذشته ميدانند ھا رامکش اين کشتمام مردم کرزی حزب اسالمی است، پس

  

 


