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 Reports گزارش ھا

  
  افغانستان- گزارشگران پورتال

٣٠.١١.٠٩  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵٢(  

  
  

  :کشف مواد انفجاری

 کيلو ٢۵٠٠درين موتر که . ف و توقيف شددر اواخر ماه نومبر يک موتر مملو از مواد انفجاری در مھترالم کش

جا شده بود، حين ورود به داخل شھر مھترالم، مرکز واليت ه  ليتری پترول جا ب٣٠ بشکه ٣۶گرام مواد انفجاری با 

در صورتيکه اين موتر با اين ھمه مواد . با اين موتر سه نفر نيز دستگير شدند. لغمان توسط پوليس ضبط گرديد

وليت اين موتر مواد گرچه طالبان مسؤ.  بر جای ميگذاشتشھر مھترالم منفجر ميشد، دھھا کشتهانفجاری در داخل 

انفجاری را به عھده نگرفتند، اما ھمه ميدانند که اين مواد انفجاری مربوط آنھا ميباشد که از پاکستان وارد افغانستان 

  . شده بود

  

  :انفجار يک رنجر نزديک پوسته پوليس

ً نومبر يک موتر رنجر پوليس که قبال به وسيلۀ طالبان ربوده شده بود، با يک انتحاری در ٢۶به روز پنجشنبه  

ولسوالی باالبلوک واليت فراه، به پوستۀ پوليس نزديک شده خود را منفجر ساخت که در اثر آن سه نفر پوليس به 

لسوالی ھای ناآرام غرب افغانستان ولسوالی باالبلوک در گذشته يکی از و. قتل رسيدند و چند تن ديگر زخمی شدند

به شمار ميرفت و بعد از عمليات بسيار گستردۀ نيروھای امريکايی مستقر درين واليت مقر طالبان از اين ولسوالی 

ن نيروھای قوی القاعده نيز مستقر گشتند و در مسير راه فراه به ھرات و فراه به قندھار آبه شيوان انتقال يافت که در

 ميگذشت، نه افراد دولتی و نه کاروانھای اکمال خارجی عبور و مرور کرده نميتوانستند و با اين که ازين قريه

ًعمليات گسترده، اين قريه و قريه ھای مجاور آن کامال خالی شده و اکنون تمام مردم ازين مسير عبور و مرور کرده 

اطر کاروانھای اکمالی خود و حمل و نقل خه ميتوانند، ولی مردم می گويند که نيروھای اشغالگر اين کار را ب

  . ضروريات دولت پوشالی انجام داده اند
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  :طالبان اختالفات قومی را دامن ميزنند

 و برادر کوچکش "معلم نثار احمد" قومی نورزايی ھا  به نام منتقدان  نومبر يک تن از ٢۵به روز چھار شنبه 

گروپی از طالبان  به قومندانی مال ذاکر که مربوط به قوم بارکزايی  از قريه نوبھار واليت فراه به وسيلۀ "سيداحمد"

 مکثی ھردو برادر را به جرم نا معلومی  سفيد اين واليت برده شدند و بدون کمتريناست ربوده و به ولسوالی خاک

ن گروپ حمله ًدرين ولسوالی که تماما نورزايی ھا زندگی دارند، با شنيدن اين خبر مسلح شده و بر اي.  سربريدند

گرچه ادارۀ امنيت ملی فراه خبر کشته شدن مال ذاکر را تائيد نکرده . بردند و پنج تن ازين طالبان را به قتل رساندند

اما مردم به اين باورند که اين مالی فاشيست يا کشته شده و يا از منطقه فرار کرده، در جای نا معلومی خود را از 

مردم درين واليت ميگويند که مال ذاکر چند جا خودش شمشيری را که گفته . ترس لشکر قومی پنھان نموده است

ًوی قبال سيم برنده ای . ش خريده ، برای مردم نشان داده استزار کلدار جھت گردن زدن مخالفان ھ۶٠است در بدل 

. بدن جدا ميکردداشت که ابتدا در آتش داغ ميکرد و بعد با يک پيچاندن به گردن مخالفان و کش کردن سر را از 

کشته شدن اين مال برای مردم فراه چنان با اھميت بود که وقتی خبر آن پخش شد در شھر و دھات يکی به ديگری 

  .تبريکی ميدادند

  

  :فرار طالبان از زندان دولت پوشالی

ر فراه را  نفر زندانی که درميان شان دو قومندان طالب نيز وجود داشت زندان شھ١٣  نومبر ٢٨ھمچنان شب شنبه 

نقب زده و موفق به فرار ازين زندان شدند، نيرو ھای پوليس روز دوم عيد تمام راه ھای شھر به بيرون را سد کرده 

اما با تمام اين کوشش ھا چيزی به دست . و جھت يافتن اين زندانيان، بعضی مناطق شھر را تالشی ميکردند

  . نياوردند

ت فراه به اسم فخرالدين که با طالبان نيز در ارتباط بود و مردم سخت از  درين ميان يک تن از دزدان مشھور والي

 کيلومتر از شھر فاصله دارد، شبانه به وسيلۀ نيروھای پوشالی امنيت ٢٠ که "عليا کوک"او ھراس داشتند، در قريۀ 

يتکار ختم شد، خود اين شھر با برادرش محاصره شد و بعد از جنگی که تا صبح دوام کرد و تمام مرمی ھای اين جنا

  . نجات يافتندد و مردم از شر يک جنايتکار بزرگو برادرش به قتل رسيدن

 به عوامل بسياری درين چند سال خيل بزرگی از لومپن ھا و رھزنان در افغانستان زائيده ء قابل ياد آوريست که بنا

پاول ميکشند و برخی از آنان در شمال شده که فقط با حمايت طالبان و جھادی ھا به زور ھست و بود مردم را به چ

» صبغت«نان يت آنان قرار ميگيرند که يکی از آکشور با جنگساالران جنايتکار در ارتباط قرار دارند و مورد حما

بود که سالھا مردم را در کابل و شمال چپاول ميکرد و با پوليس در کابل و طالبان در کندز روابط بسيار نزديکی  

 يک نيروی پوليس ويژه که از کابل به پلخمری فرستاده شد، در يک درگيری با چھار تن از داشت و بعد توسط

 باند ازين قبيل شناسايی شده و با حمايت مستقيم شماری از دولتمردان ١٨٠٠اما تا ھنوز . محافظانش به قتل رسيد

  .پوشالی مسلح ميباشند و بر ھست و بود مردم بد مستی ميکنند

  
  :عيد و نرخھا

ی قرار دارد که يا با غربی ھا و يا کشور ھای منطقه در حالت يارت در افغانستان در دست عده ای از کمپنی ھاتج

در روز ھای عيد نرخ بسياری از مواد مصرفی روزانه را باال ميبرند و برخی از اين کمپنی ھا . داللی قرار دارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

درين عيد که مردم مجبور بودند برخی از مواد ارتزاقی، گوسفند، . به اين صورت بھانۀ عيد را به ميان می آورند

تان يکماه قبل  که پاکسًصد افزايش يافت، مخصوصافي ٣٠باره نرخ اين مواد   خريداری کنند، يکلباسگاو و يا بز و 

صد افزايش في تاجران در روز ھای عيد نرخ ھا را چند ًعموما. صدور گاو، گوسفند و بز را به افغانستان بند کرد

ميدھند و بعد از عيد ھمان نرخ ھا سنگگ شده و دوباره پائين نمی آيد و به اين خاطر از سال گذشته تا حال بيش از 

س دولت ھم پست ترين دالالنی أچون شعار اقتصاد بازار را ميدھد و در رصد نرخھا باال ميرود و دولت ھم في ۵٠

قرار دارند که قيزۀ دولت را در دست دارند، لذا ھر گز به اين فکر که زندگی توده ھای مردم چه ميشود را در ذھن 

  . ھمان را انجام ميدھند،نداشته و ھرچه جنايت د رحق توده ھای مردم از دست شان بر می آيد

  
  :باران در جنوب کشوربم

ن آ که از قبل درافراد مسلح نومبر حين عبور يک نيروی امريکايی از جنوب مرکز پکتيا، يک گروپ ٢٩به تاريخ 

جا شده بودند، بر نيرو ھای امريکايی و افغان اين کاروان حمله کردند که به زودی ھليکوپتر ھای ه منطقه جا ب

را غافلگير کرده و با بمباران شديدی که صورت ميگيرد، افراد مسلح  و کوچک اما جنگنده ای امريکايی سر ميرسد

  .کسی مسؤوليت اين عمليات را نگرفته است کشته و جسد عده ای در ميدان نبرد باقی ميماند تا اکنون آنھا تن از٣٠

  
  : ھزار زن ھلمندی معتاد به مواد مخدر١۴

سسه که در مورد اعتياد ارزيابی ھای خاصی  چند مؤ بر اساس ارزيابی ھایی که از ھلمنديآخرين گزارش ھا

 ھزار زن معتاد به مواد مخدر شده اند و علت اعتياد ١۴داشته، اعالن کرده اند که در واليت ھلمند افغانستان بيش از 

 را توليد ھلمند از والياتيست که به تنھايی نيمی از مواد مخدر افغانستان. آنھا را اعتياد شوھران اين زنان دانسته اند

 ۶٠ ھزار زن و ١٢٠از جمله   مليون نفر معتاد به مواد مخدر موجود است که٢ميکند و در مجموع در افغانستان 

بسياری از کسانيکه معتاد شده اند در ايران بوده و در آنجا به اعتياد . ھزار کودک نيز به اين بال گرفتار ميباشند

 ۶٩٠٠ ھزار ھکتار زمين زير کشت خشخاش رفته که ١٢٣ر افغانستان که امسال دست اين در حالي. کشانده شده اند

 تن ميباشد، لذا در توليد امسال ترياک در افغانستان ۵٠٠٠چون مصرف جھانی ترياک . تن ترياک توليد داشته است

 ١۵ه اين گزارش اعتياد در حالی از ھلمند ميرسد که چند روز قبل اعالن شد ک.  تن اضافه توليد داشته است١٩٠٠

صد افراد اردوی پوشالی افغانستان نيز به مواد مخدر آلوده اند و به اين صورت سرعت اعتياد در افغانستان به في

  .شکل سرطانی پيش ميرود

 ھزار سرباز امريکايی با دو ٣٠که ست  امسال نسبت به ھلمند حاصل ترياک در قندھار بسيار باال  بود، اين در حالي

ليايی در قندھار مستقر بوده و نه و نيم ھزار سرباز انگليسی با ھفت ھزار سرباز امريکايی و ھزار کانادايی و استرا

 و قرار است به زودی نه ھزار سرباز پيادۀ می باشندبيش از دو از ھزار سرباز کانادايی و چکی در ھلمند مستقر 

 مليون ٨٠٠ن مواد مخدر در افغانستان  برای از بين بردًديگر امريکايی ھم در ھلمند مستقر شوند و امريکا ظاھرا

سازمان ملل امسال نشان ميدھد که ساالنه عايد از جانب  مواد مخدر ی در موردگزارش. دالر به مصرف ميرساند

که به باور بسياری از تحليلگران مواد مخدر افغانستان ست  مليارد دالر است، اين در حالي٩در افغانستانترياک 

 مليارد به جيب امريکايی ١٩٨ مليارد آن به جيب انگليس ھا و حدود ٢٠٠ر سود می آورد که  مليارد دال۴٠٠ساالنه 
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ھا و بقيه به جيب زارعان، طالبان، قاچاقچيان منطقه و آنانی که در شھر ھای اين منطقه مصروف پخش آن ميباشند، 

  .  سرازير ميگردد

  

  :مزارشريف

ر داخل قاغوش ھای نيروھای اشغالگر المانی وساير طبق گزارش يک تن از اھالی شھر مزار شريف که د

بيشتر عساکر المانی پيراھنی را به تن داشتند، " ٢٩.١١.٠٩"اشغالگران رفت و آمد تجاری دارد، به روز يک شنبه 

  .که بر باالی آن عکس دو تانکر سوخته قندوز به چاپ رسيده بود

ک تن از افرادی که زبان انگليسی را بلد بود و از شنيدن اين خبر و درک نسبی اھميت آن موجب گرديد، تا ي

مواضع سياسی ثابتی نيز در قبال اشغالگران برخوردار است با استفاده از پوشش تجاری آرنده خبر در معيت باوی، 

 جملۀ مورد نظر به زبان .عصر آنروز دوباره به داخل کمپ المان ھا وبه تعقيب آن دوسه کمپ ديگر سر بزند

  "Thou shalt not steal": ن نوشته بودانگليسی چني

ھر چند فرديکه به آنجا رفته بود به معنای دقيق کلمه و اھميت سياسی آن واقف نبود، مگر کوشش نمود تا يکی از 

  .که با تأسف موفق بدان کارنشده دست خالی از آنجا برگشت. پيراھن ھا را خريداری نمايد

  .* جمله تجليل از قاتالن فاجعۀ قندوز می باشدقسميکه دوستان انگليسی دان گفتند، گويا

  

زير عنوان " موسوی" برای درک معنای واقعی آن جمله لطف نموده به نوشتۀ ھمکار ما آقای ، خوانندۀ عزيز-*

  .در ھمين صفحه مراجعه نماييد" قتل عام قندوز و پس لرزه ھای بيروکراتيک آن"

 


