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 Reports گزارش ھا

  
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

١٧/٠١/١١  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٩٩(  
  

  :"ويش"انتحار در 

ر از سوی طالبان عمليات انتحاری صورت  جنوری، بر يک حمام در منطقۀ ويش ولسوالی بولدک قندھا٨به تاريخ 

اين عمليات به خاطری صورت گرفت که  رمضان .  تن ديگر زخمی شدند٢٣ تن کشته و١٧در اين عمليات . گرفت

در اين عمليات ھم معاون قومندان .  قومندانی سرحدی داخل حمام بودندئیمعاون قوای سرحدی قندھار و مدير جنا

گفته می شود که در اين عمليات ھشت تن از افراد سرحدی . ومندانی به قتل رسيدند اين قئیسرحدی و ھم آمر جنا

کشته شدگان و زخمی .  نفر اعالن کرده است٢نيز به قتل رسيده اند، اما دولت تعداد کشته شدگان پوليس سرحدی را 

  . روز مصروف حمام کردن بودند١٢ی بودند که در ساعت ئھا اکثر ملکی ھا

  

  : ديگر امريکائی١۴٠٠

 نفر در ١۴٠٠اين .  سرباز ديگر به افغانستان ارسال می کند١۴٠٠امريکا اعالن کرد که به زودی ۀ اياالت متحد

 پايگاه بزرگ و کوچک امريکا در ٢٠٠ ھمين حاال در ئی ھزار نيروی امريکا١٣٠حالی به افغانستان می آيد که 

 ھا از يکسال به اين سو از ئی افغانستان می آيد که امريکااين نيروی جديد در حالی به. خاک افغانستان حضور دارند

 ھا تعداد ئیکايدر اين حال چند روز قبل اعالن شد که امر.  خبر می دھند٢٠١١خروج نيرو ھای شان در جوالی 

. جا می شوده نيروی جديد در قندھار جا ب.  نفر در افغانستان رساند است١٣٢ نفر به ۵٢ خود را از ئیافراد ھوا

 ھا می گويند که نمی خواھند باختم زمستان طالبان را در حال برگشت به افغانستان ببينند و می خواھند در ئیمريکاا

د که امريکا وقتی با نال را مطرح می سازؤو اما بسياری اين س ھمين زمستان بيشتر پايگاه ھای آنان رانابود بسازند

 نفر چقدر خواھد بود که به ١۴٠٠ می دھد، پس اثرات اين  عاجز نشانطالبان خود را ھزار نفر در برابر ١٣٠

در اين حال رابرت گيتس وزير دفاع امريکا گفته است که . زودی برای ورود شان چنين تصميمی گرفته شده است

 نفر سرباز ديگر را ھم خواھد کرد تا به ١۴٠٠برای حفظ دستاورد ھای اردوی امريکا در قندھار در خواست 
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 ٣٠٠٠ که در اين صورت تا نيمۀ جنوری .سال شوند و به اين صورت خط مقدم جبھه تقويت گرددافغانستان ار

اين اعالن در حالی صورت می گيرد که ليندسی گراھان يک .  نيز وارد افغانستان خواھند شدئینيروی ديگر امريکا

 افغانستان به نفع امريکا و سناتور جمھوری خواه در سنای امريکا اعالن کرد که پايگاه ھای دايمی امريکا در

 در افغانستان وجود داشته باشد، چون نيروی بازدارنده عمل کرده و یافغانستان است، چون اگر اين پايگاه ھای دايم

پاکستان توان مداخله و دست درازی در افغانستان را از دست می دھد، اما بسياری از سناتور ھای دموکرات با 

با اينکه بسياری از توده ھای مردم در تلويزيون ھا از .  از افغانستان موافق اندئیيکاخروج برخی از نيرو ھای امر

ی ابراز تشويش کرده اند، اما بسياری از تحليلگران و روشنفکران جاسوس و وطنفروش در اين ئچنين پايگاه ھا

يزه کرده به خورد مردم ی در افغانستان بحث می کنند و آنرا تيورئن پايگاه ھانيچموجوديت روز ھا از ضرورت 

 ھا اجازۀ داشتن پايگاه در افغانستان ئیاما سخنگويان طالبان در اين مورد گفته اند که به امريکا. افغانستان می دھند

  .قض استقالل کشور دانسته اندارا نخواھند داد و آن را ن

  

  :تلفات طالبان در کندز

، پيوست وطالبان به تاريخ نه جنوری در کندز به وقوع لی پوشاری شديدی که ميان نيرو  ھای دولتدر اثر در گي

 که در ولسوالی خان آباد اين واليت به ئیروياروو اين درگيری  در.نيرو ھای طالب متحمل تلفات سنگينی شدند

اين ولسوال مولوی .  تن به شمول ولسوال ولسوالی خان آباد اين واليت به قتل رسيدند١۵طالبان از وقوع پيوست، 

 کندز يکی از نا امن ترين اواخردر اين . ر نام دارد و از سوی طالبان مدتی پيش به اين سمت گماشته شده بودظاھ

  .  و طالبان از ھر جای ديگری در سمت شمال فعال تر شده اندالقاعدهواليات افغانستان بوده که در آن 

  

  :نصير هللا بابر ُمرد

او .  گذشتر بود به تاريخ نھم جنوری دپاکستانظير بوتو وزير داخلۀ نصيرهللا بابر که در دور اول صدراعظمی بين

اين جنرال .  اين مريضی جان داداثر بستری بود، باالخره در شفاخانهکه از يک و نيم سال به اين سو فلج و در 

البان شھرت  پدر طبهسابقۀ اردوی پاکستان که در دھۀ نود راه رسيدن طالبان به قدرت را باز کرد، در افغانستان 

او بود که برای باز نمودن راه چمن به تورغندی در آغاز ظھور طالبان چند بار به قندھار و ھرات سفر کرد و . دارد

اما چون اين سفر ھايش به عنوان مقدمه ای به ظھور . با قومندانان قندھار و اسماعيل خان در ھرات ديدار کرد

ن بولدک را تصرف کردند و يک کاروان کاال ھای پاکستانی که عازم طالبان ياد آوری شد، بعد از چند روز طالبا

آسيای ميانه بود و توسط منصور يکی از قومندانان عصمت مسلم مليشه ای دوران نجيب چپاول شده بود، طالبان اين 

ر در کاروان را از چنگ منصور رھا کردند و خود او را دستگير و به ميلۀ تانک حلق آويز کردند و به اين خاط

ی تسخير کل افغانستان آغاز ااولين اقدام و امتحان نزد بابر و آی اس آی کامياب شده و ھمان بود که حرکت آنان بر

بابر در جريان تسلط طالبان بر افغانستان، صد ھا اثر باستانی افغانستان را ربوده و موزيم کالنی در خانه . گرديد

صورت گرفت تا اين آثار برگردانده شود، اما بابر حاضر به دادن ی در اين چند سال ئگرچه تالش ھا. اش ساخت 

به اين خاطر نصيرهللا بابر اکنون در افغانستان به پدر طالبان و دزد آثار تاريخی افغانستان معروف می . آن نشد

مرگ بابر يکی  با .نام برقی صدا می زده ن را به نام شفری گلکار و احمدشاه مسعود را بي او کسی بود که گلبد.باشد

ه ننگ و نفرين در سر می پرورانيد، آرمان خود را با خود به گور بردرا ديگر از آنانی که آرزوی تجزيۀ خاک ما 

  .باشد ديگران از آن عبرت گيرند. تاريخ و مردم اين خطه را کمائی نمود
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  :تظاھرات ضد ايران

ق تيل می آوردند، در مرز ايران با افغانستان متوقف بعد از آنکه ايران صد ھا تانکر تيل افغانستان را که از عرا

ساخت و روز ھاست که برای شان اجازۀ ورود به داخل افغانستان نمی دھد و می گويد که  از اين تيل ھا نيرو ھای 

 ، بازھمار نمودکه فھيم معاون کرزی به ايران رفت و با احمدی نژاد ديد نآ استفاده می کند و با ئیاشغالگر امريکا

مردم افغانستان زير فشار سنگين کمبود تيل قرار گرفتند و اکنون .  مرز ايران بند باقی مانددراين تانکر ھا ھمچنان 

در اين زمستان مردم سخت دچار عذاب و .  افغانی بود۴٠ افغانی رسيده در حاليکه قبل از اين ليتر ۶۵تيل به ليتر 

بيشتر با واتر پمپ کشت می کنند و امسال خشکسالی است، مردم اين در مناطق غرب افغانستان چون . پرابلم شده اند

 ايران و بستن مرز بر روی تيل در ضديت با. مناطق قادر به زرع گندم نبوده، دوباره به ترياک رو آورده اند

ورودی به افغانستان به تاريخ ھشت جنوری تظاھراتی از سوی حزب مشارکت ملی نجيب هللا کابلی و مالک چينل 

. به راه افتاد که در مقابل سفارت ايران شعار مرگ بر ايران مرگ بر احمدی نژاد داده می شد» امروز«تلويزيونی 

ه بدر کابل به راه افتاد که رھبری آن را شورای کارگران افغانستان  اھراتیظز ت جنوری نينهبه اين خاطر روز 

 در برابر سفارت ايران شعار مظاھره چيانعالوه به اينکه .  نيز عمل ايران را محکوم نمودء اين شورا.دست داشت

ران را زير فشار قرار دھد تا  ايندد، مقابل دفتر سازمان ملل نيز گرد آمد و از اين دفتر خواستنی عليه ايران دائھا

در اين حال  .بدھدکه تيل از عراق وارد می سازند، اجازۀ ورود به افغانستان را تانکر ھای تيل تاجران افغانستان 

ورود به ۀ اتاق ھای تجارت افغانستان اعالن کرد که اگر دولت ايران به زودی تانکر ھای تيل تاجران افغان را اجاز

در حال حاضر . غانستان از ورود تمام کاال ھای ايرانی به داخل افغانستان جلوگيری خواھد کردافغانستان ندھد، اف

ايران کاال ھای بی کيفيت زيادی وارد افغانستان می سازد و از اين درک تاجران ايرانی ساالنه يک و نيم مليارد دالر 

   .رد يا نه، بايد در آينده ديده شوداين که ايران در برابر اين تھديد ھا تمکين خواھد ک. سود می گيرند

در اين ميان نبايد دستان آن عده از مزدوران و مواجب بگيران امريکا را که می خواھند از خشم و انزجار به حق 

  .مردم سود جسته، مردم را از ضديت عليه امريکا به سمت ايران سوق دھند ناديده گرفت

  

  :يک قومندان حقانی کشته شد

ان حقانی معروف به ميرويس حقانی در بر خورد با نيرو ھای ناتو مستقر در ولسوالی صبری واليت يکی از قومندان

 عمليات ماين گذاری و عمليات انتحاری را در اين اکثراين قومندان که .  جنوری به قتل رسيد١١پکتيا به تاريخ 

داشت تا اينکه به روز سه شنبه به قتل  قرار ئیولسوالی سازماندھی می کرد، از مدت ھا زير نظر نيرو ھای امريکا

اين گروه که بيشترين امکانات پولی در اختيار دارد . گروه حقانی با از دست دادن اين قومندان زيان کالنی ديد. رسيد

قادر به خريد تعداد زياد انتحاری در بازار انتحاری فروشان می باشد و به اين خاطر قومندانان اين گروه برای 

در اين حال از ولسوالی نرنگ واليت کنر خبر می رسد که به تاريخ يازده . گردندا بسيار مھم تلقی می  ھئیامريکا

. به علت انفجار آن سرگلوله ھمه به شدت زخمی شدند می کردند، بازی کودک که با سرگلولۀ يک توپ ۶جنوری 

ن را نشخوار می نمودند پاک سازی يکی از مواردی که اشغالگران از نخستين روز ھای اشغال افغانستان مرتب آ

لگران ھمان طوری که در ساير زمينه ااين حادثه نشان داد که اشغ. افغانستان از مين ھا و بمب ھای منفجر نشده بود

ھائی که " انجو" نيز ھيچ کاری انجام نداده اند و تمام آن قسمتھا به چشم مردم خاک پاشيده و دروغ گفته اند در اين 
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ان به صد ھا مليون دالر را دريافت داشته اند به غير از جاسوسی و شبکه ھای استخباراتی دشمن را زير ھمين عنو

  . ديگری نگرديده اندکارمستحکم نمودن مصدر 

  

  :  دادءسرمفتش امريکا از کارش استعفا

مور نظارت أ م از سوی کنگرۀ امريکا و بعد حمايت دولت امريکا٢٠٠٨ستر جنرال متقاعد آرنولد فيلدز که در سال 

اين جنرال سياه پوست که شخص بسيار .  دادءبه پول ھای مصرفی امريکا در افغانستان شده بود، از کارش استعفا

 خبرنگاران در کابل اظھار داشت که پول ھای زيادی در ازجدی به نظر می رسيد، در آغاز کارش به جمعی 

يه در غور نشان داد که لباس ھای محصالن به شکل رقت وی تصاويری را از يک ليل. افغانستان به ھدر رفته است

باری در کنج اتاق ھا روی ھم انبار می باشد و او گفت که امريکا برای اين پروژه پول زيادی پرداخته که بايد تخت 

خواب و الماری نيز ساخته می شد، اما چون اين پروژه دست به دست شده و درجريان پول ھای پروژه در فساد گم 

او اظھار داشت که .  ، پس می بينيم که حتی ميخی به ديوار کوبيده نشده است، چه رسد به الماری و تخت خوابشده

وی بعد ھا گروپ سيگار .  اين کشور تحويل داده استئی دوسيۀ فساد را در امريکا پيدا کرده و به مقامات قضا٢۶

ت ناراضی بود و ادعا داشت که مليارد ھا دالر وی که از کارش به شد.  نفر عضواين گروه بودصدرا ساخت و يک 

 ء به وسيلۀ کمپنی ھا شامل فساد شده، قادر به مھار اين وضعيت نگرديد و زير اين فشار ھا باالخره استعفائیامريکا

  .داد

  

  :جوبايدن چيز ديگری می گويد

ندی قبل اعالن کرد که در چ. جوبايدن معاون رئيس جمھور امريکا که فرد عصبی و دمدمی مزاجی به نظر می رسد

نزمان آی بود که تا ئ کامالً خاک افغانستان را ترک می گويد و اين خالف گفته ھائیای امريکاھ نيرو ٢٠١۴سال 

چون اينان تا آنزمان مثل امروز می گفتند که ما . اوباما، کلينتون، ھالبروک، گيتس، مک مولن و پتريوس گفته بود

. افغان می سپاريم، اما خود ما بنا به منافعی که داريم در افغانستان باقی می مانيموليت جنگ را به نيرو ھای ؤمس

جوبايدن سال گذشته نيز به . اين گفتۀ جو بايدن بسياری را متعجب ساخت و رسانه ھا روی آن بسيار نوشتند و گفتند

يافت، او با تحکم به کرزی گفت کابل آمد و در ضيافتی که کرزی برای او در ارگ ترتيب داده بود، در آغاز اين ض

کرزی در جوابش با جديت گفت که اين فساد را . که  دولت افغانستان فاسد است و بايد از اين فساد جلوگيری شود

. د ئي به خود رسيدگی کنيد بعد به ما توصيه نماءشما به افغانستان آورده ايد و تمام دونر ھای شما فاسد اند و شما ابتدا

تند با عث شد که جوبايدن جلسه را ترک کند و ضيافت کرزی را نيمه تمام بگذارد، اما اينک بار اين صحبت ھای 

 تا ھر وقتی ضرورت باشد در افغانستان ئیديگر جوبايدن به کابل آمده و خالف گذشته می گويد که نيرو ھای امريکا

که ھر وقت حرف ھای متناقضی می زنند ، برخی ھا اين را سناريوی مقامات دولت امريکا می دانند . باقی می مانند

اما برخی ھا اين را اختالف در رھبری دولت امريکا می دانند و برخی ھا آن را از نا متعادل بودن جويايدن می 

  .دانند

  

  :شائی طالبانکدفتر 

طالبان در اين گرچه تا حال خود . تالش برای اينکه طالبان در پاکستان و ترکيه دفتر باز کنند، به شدت جريان دارد

ی را به ئردگان تسليمی طالبان چون متوکل، مال مجاھد و مال ضعيف چنين تالش ھاک، اما سرندمورد چيزی نگفته ا
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تا حال ترکيه ايجاد چنين دفتری را پذيرفته ، اما . اشارۀ دولت افغانستان و سازمان سيای امريکا انجام می دھند

 چنين دفتری برای طالبان ئیصلح با طالبان حمايت می کند، اما از بازکشا اين که گفته است  از پروسۀ اپاکستان ب

 لودين که يکی از جنايتکاران حزب اسالمی گلبدين است و به عنوان معاون شورای عالی عطاهللا. چيزی نگفته است

مايندگان  به پاکستان خوشحال است و می گويد که تا حدی با نءصلح انتخاب شده است، از سفر اخير اين شورا

اما ضعيف به نظر می رسد که خود طالبان به زودی حاضر به باز کردن دفتر در . گلبدين به نتيجه رسيده است

 و راه را برای آورده راپاکستان شوند، پاکستان نيز نمی خواھد به اين آسانی مزدوران طالب خود را روی باز

  . نگ شان باقی نخواھند ماندچ آن صورت ديگر طالبان در در. ايدمفاھمۀ آنھا با دولت کابل به اين آسانی باز نم

  

  


