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   افغانستان-گزارشگران پورتال

٢٧/٠٢/١١  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٢(  
 

  :انفجار در خوست

از مواد انفجاری که به سوی پوستۀ يک موتر پر .  فبروری انفجار مھيبی شھر خوست را لرزاند١٨روز جمعه 

 خواست تا موتر را متوقف سازد، اما ه خوست در حرکت بود و پوليس بر آن مشکوک شدشھرتالشی در مرکز 

در اين .  سرعت حرکتش افزود و پوليس به سوی آن آتش گشود که انفجار بسيار مھيبی به وقوع پيوستهموتر ب

 تن ديگر که شامل زنان و کودکان اند، زخمی شده و مردم ٣٠ته و بيش از انفجار به شمول دو پوليس يازده نفر کش

ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان به رسانه ھا گفته است که در اين انفجار تعداد زياد نيرو . را سخت ھراسان ساخت

زيرستان پاکستان خوست در جنوب افغانستان يکی از والياتی است که متصل به و.  به قتل رسانده انداھای دولتی ر

است و يکی از راه ھای مھم عبور و مرور طالبان به دو طرف سرحد با پاکستان می باشد و ھميشه مورد حمالت 

  .انتحاری و انفجاری طالبان قرار می گيرد

  

 :حمله بر کابل سيتی سنتر

 را به دروازۀ کابل  فبروری يک انتحار کننده که مسلح به کالشينکوف و واسکت انتحاری بود خود١٧به تاريخ 

 مرکز دويد، گارد ھای مسلح بر اوآتش کشودند و با اينسيتی سنتر نزديک ساخت و بعد از آن که به سوی گارد ھای 

زخمی شدن از ناحيه پا خود را منفجر نمود که در اثر آن يک گارد مرد و يک زن به قتل رسيدند و سه تن ديگر 

وشگاه ھا را مورد رته به اين سو طالبان با عمليات انتحاری مراکز فروش و فبا اينکه از چند ھف. شديداً زخمی شدند

حمله قرار می دھند و چند روز قبلتر فروشگاه زنجيره ای فاينست را مورد حمله قرار دادند ، اينک دومين حملۀ 

دی ھا کار می وشگاه بزرگ کابل سيتی سنتر اکثر ھنردر ف.  به سر می رسددر کابلآنان بر فروشگاه ھای بزرگ 

 بوده است که در اثر درگيری با گارد ھای ھاکنند و فکر می شود که ھدف انتحار کننده، ضربه زدن به ھندي

اين چندين بار است که طالبان  کوشش می کنند تا محل کار . فروشگاه نتوانست به محل اصلی حمله و انتحار برسد
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بگذريم از اينکه طالبان دو بار سفارت ھند را مورد حمله قرار . ھندی ھا  در افغانستان را مورد حمله قرار دھند

  . انجنير ھند ی را کشتند١٢ دالرام حداقل –دادند و بر سرک زرنج 

  

  :پايگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان

اھد تا لۀ پايگاه ھای دايمی اشغالگران در افغانستان مطرح شده و کرزی می خوأ چند روز به اينسو يکبار ديگر مساز

به اصطالح رسميت آن را بر پارلمان جديد بقبوالند، در حاليکه اکثر اعضای اين پارلمان جاسوسان سيا اند پس ھيچ 

 قادر به بيرون راندن آنھا بازھم دی صورت نگيرئمشکل در امضای سند اين پايگاه ھا ندارندکه اگر چنين امضا

ل ديويد پتريوس فرمانده عمومی نيرو ھای ناتو و امريکا در جنرا. دنامريکا و ناتو ازافغانستان شده نمی توان

ن پتريوس که اين بيا!! افغانستان گفته است که تصميم دارد تا کاخ سفيد را قناعت بدھد که از افغانستان بيرون نشود

ون مردم چ.  ساخته ، فکر می کند می تواند مردم افغانستان را بازی بدھدراحتی را تا حدی ئنفس مزدوران امريکا

در اين حال . افغانستان اين را می دانند که نيرو ھای امريکا و ناتو ھرگز خاک افغانستان را ترک نخواھد کرد

سخنگوی وزارت خارجۀ فدراتيو روسيه اظھار تشويش کرده است که امريکا ميخواھد برای سالھای متمادی در 

ی از سوی امريکا در افغانستان به ضرر صلح در ئه ھاافغانستان باقی بماند و گفته است که استقرار چنين پايگا

 ناتو سه روز قبل اظھار داشته که ناتو ھرگز قصد بيرون آمدن از خاک منشیاما سخنگوی . افغانستان است

 ھا تا چند سال ديگر در ئیی بکند، معلوم است که حضور امريکائ ادعاھمچووقتی ناتو . افغانستان را ندارد

  . د شدناھافغانستان ديده خو

اردوی وزير دفاع امريکا گفته است که دولت امريکا اين توان را ندارد تا در دراز مدت خرج  و مصرف نيروھای 

اما بسياری به . د و به اين خاطر بايد اردوی افغانستان راه ھای جھت ادامۀ حياتش پيدا کنددولتی افغانستان را بپرداز

تجاری خارجی می افتد ھای  کمک شده دوباره پس به جيب افراد و کمپنی اين باور اند که بخش اعظمی از پول ھای

با اينکه از ظرفيت و ارز ش چند معدن . و خارجی ھا می گويند که افغانستان بيشترين معادن دنيا را در اختيار دارد

 مليارد دالر ٩٠ھمه   نوع منرال کم ياب دست يافته که اين ١٧ ھا به ئیياد شده، اخيراً در ولسوالی خانشين امريکا

 ھا و ناتو از افغانستان ئیبه اين خاطر بسياری از کشور ھا و خلقھای جھان باور ندارد که امريکا. ارزش دارد

  . گذارندبيرون شوند و اين ھمه ثروت و سرمايه را به جای خود باقی ب

نستان در جلسه ای در ھرات گفته در اين ميان اسماعيل خان جنگساالر پيشين ھرات و وزير انرژی و آب فعلی افغا

 ھا می خواھند در افغانستان پايگاه بسازند و وزير دفاع افغانستان نيز چنين ضرروتی را ديده و  ئیاست که امريکا

 ئیبی آنکه خجالتی بکشد و شرم کند از اينکه نمی تواند سرحدات و ناموس افغانستان را حفظ کند خود را به امريکا

با اينکه بعضی ھا عليه . ن خجالت آور استآ اين برای نيرو ھای نظامی افغانستان و وزير دفاع ھا تکيه می کند  و

سخنان اسماعيل خان صحبت کرده، اما بعضی گفته اند که رحيم وردک وزير دفاع افغانستان به اين خاطر بايد 

  .رسمی و دايمی بسازند اند تا اين حضور را مناسب ھا به دنبال فرصت ئیمحاکمه گردد، اما خود امريکا

 گفته است که بعد از دھسال ئیدر اين حال امير البحر اريک تی اولسون فرمانده عمومی نيرو ھای ويژۀ امريکا

ً به ئی نيرو ھای ويژۀ امريکاهکيست اين درحال.  به فرسودگی کشانده شده استئیامريکاۀ نيرو ھای ويژ  ۶٠ جمعا

.  تن از اين نيرو ھا حضور دارند٣۵٠٠ نفر و در عراق ۶۵٠٠فغانستان ھزار تن می رسد، در شرايط کنونی در ا

 ھزار نيروی ٢٧ون شده و فقط ر از خاک عراق بيئیوی می گويد که با وجود اينکه صد ھزار نيروی امريکا
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 نفر از نيرو ھای ويژه خاک عراق را ترک کرده اند و در آيندۀ ۵٠٠ در خاک آن کشور وجود دارد، فقط ئیامريکا

  .نزديک نمی توان حدس  زد که از اين نيرو ھا چيزی در عراق کاسته شود

  

 ولسوال دالرام به جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شد

دالرام که ولسوالی مربوط به . دالرام يکی از چھار راھی ھای مھم انتقال مواد مخدر در غرب کشور می باشد

مناطق مھم رفت و آمد قاچاقچيان به از ت قرار دارد، يکی  ھرا- واليت نيمروز است و بر شاھراه عمومی قندھار

حساب می آيد و ولسوالی ھای ترياک زای واشير، گلستان، گرشک، بکوا و خاشرود را در يک نقطه وصل می 

 استقرار دارند، اما ھميشه نا آرام ئی و نيرو ھای امريکادولت پوشالیبا اينکه در دالرام بيس قوی اردوی . سازد

طالبان در اطراف اين ولسوالی گشت . قاچاقچيان تالش می کنند تا به ھر طريقی اين منطقه را ناامن نگھدارندبوده و 

 زرنج را می بندند و تا حال در اين منطقه - و گذار داشته و در چند قدمی آن در منطقۀ منارھميشه راه عمومی دالرام

  .از ھراس اين منطقه از طريق زمينی مسافرت نمی کنندمورين دولتی، أدھھا نفر به قتل رسيده اند و بسياری  م

با اينکه بيشتر  مواد مخدر از طريق دشت ھا به سوی نيمروز و فراه انتقال داده می شود، اما راه عمومی نيمروز 

ً قاچاقچيان خرده فروش ابتدا. نيز يکی از اين گزينه ھا می باشد  ترياک را به خانه ھای ھمدستان شان در ءعموما

جا می سازند و بعد در موقع مناسب از اين طريق به نيمروز انتقال داده و نا رسيده به شھر ه الرام آورده وجابد

زرنج مواد مخدر در  ريگستان داکو پنھان شده و بعد موتر ھای ارتباطی از شھر آمده و مواد مخدر را به آنسوی  

  . شھر به قريه ھای کنار مرزمنتقل می سازند

 که به اسدهللا خان خلقی مشھور و از منطقۀ خاشرود می باشد، از مدتی به اين سو به عنوان ولسوال اسدهللا خان

گزارشات . ن شده و خانمش شاه گل در دور گذشته از انتسابی ھای رئيس جمھور در مشرانو جرگه بودييدالرام تع

واد مخدر شرکت داشته، قاچاقچيان، مواد رسيده از اين منطقه حاکی از آن است که اسدهللا خان از مدتھا در کار م

مخدررا به خانۀ او آورده و بعد به سوی نيمروز منتقل می ساختند و از اين درک اين ولسوال روزانه تا دو ھزار 

  . داشتئیدالر کما

ل اسدهللا خان با اين ھمه سود حاصله از قاچاق مواد مخدر، حدود چھار باب خانۀ قيمتی در شھر زرنج ساخته و پو

 که از مدت ھا برکار قاچاق او شک کرده ئیاما به تاريخ اول حوت نيرو ھای امريکا.  کرده استئیھای زيادی کما

 ٣٠٠ کيلو گرام و به قول ديگر ۴٠بودند، طی يک عمليات برق آسا و غافلگيرانه خانۀ او را تالشی کرده، به قولی 

. دهللا ولسوال و دو فرزندش را دستگير و با خود برده اندکيلو گرام ترياک را از خانۀ او به دست آورده، خود اس

اين دستگيری نشان می دھد که وقتی ولسوال يک ولسوالی خود . اينکه نتيجه چه خواھد شد،  بايد در آينده ديده شود

ت له و شکايتی وجود داشته می تواند و مبارزه با مواد مخدر دول دست بزند، پس از مردم ديگر چه گبه اين کار

  .چقدر می تواند مھم باشد

 

  :  حمله بر کابل بانک

 نفر کشته و بيش از ۴٠باد حمله کردند که در آن آ فبروری بر کابل بانک در جالل ٢۵ تاريخ جمعهطالبان روز 

 يک انتحاری خود را در برابر دروازۀ اين بانک منفجر کرد و طالب ديگر با ءابتدا. ھفتاد نفر زخمی شدند

 از تلويزيون ھا پخش شد نشان می ی در يکاً فلمی که بعد. د بانک شد و به کشتن افراد شروع کردکالشينکوف وار

 اين شدند نفر کشته ۴٠داد که اين فاشيست، افراد را صدا کرده و يک يکی را به گلوله می بست و بعد از آنکه 
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مردم جالل آباد در اندوه عميقی .  و در تلويزيون می گفت که از کشتن مردم لذت می بردگرديدجنايتکار دستگير 

  .فرو رفتند

  

  :و خوگيانی  کشتار در غازی آباد

 ٢٠ در ولسوالی غازی آباد واليت کنرکه طی چھار روز ادامه داشت و در روز يکشنبه ئیحملۀ نيرو ھای امريکا

 مرد بالغ ١۵دک و  کو٢٩ زن، ٢٠ غير نظامی را گرفت که در آن ۶۴جان  فبروری خاتمه يافت، به گفتۀ والی کنر،

وی مدعی است که تحقيقات بعدی آنان نشان . اما سخنگوی نيرو ھای آيساف اين کشتار را رد کرد. به قتل رسيدند

می دھد که فقط نيروھای مسلح طالبان در اين منطقه حضور داشته و درحال خيز و موضعگيری بوده اند که توسط 

و بعد از  ستند شان ھيچ خانه و محل مسکونی را در اين منطقه  نيافته اندھليکوپترھا بمباران شده، آنھا در فلم ھای م

له را ارزيابی کند، اما نيرو ھای اشغالگر می تواند که أميسيونی را توظيف نمود تا اين مسکرزی ک انتقاد والی کنر،

کرده باور دارند که اين کار  را قبول نئیفلم ھای مونتاژ شده ای را نشان بدھند و به اين خاطر مردم اين فلم امريکا

  .. ھا صورت گرفته استئیبه وسيلۀ امريکا

 در ولسوالی خوگيانی واليت ه ای حين بمباران قريئی فبروری، نيروھای امريکا٢١ دراين حال روزدوشنبه 

ھان  فرو رفته، خوااعضای يک خانواده را گرفتند واز اين بابت مردم منطقه سخت دراندوهاز  تن ۶ننگرھار، جان 

  .گفته می شود که يک موشک نيرو ھای ناتو به اين خانه اصابت کرده است. له از سوی دولت شدندأتحققيق اين مس

  

  :حمله انتحاری در ولسوالی امام صاحب کندز

  کشته و ٣١  احصائيه، فبروری حملۀ انتحاری در ولسوالی امام صاحب واليت کندز، بر دفتر ٢١ روز دوشنبه، 

وليت اين ؤمس.  پوليس دراين حمله زخمی شدندا گذاشت که تمام آنھا مردم ملکی بوده و فقط دو  زخمی به ج٣٩

اما اين يکی ازعمليات . عمليات را طالبان به عھده گرفتند و آمار کشته و زخمی ھای پوليس را چند برابرنشان دادند

به اين . ان اين ھمه بی گناه را گرفتکور ديگر طالبان بود که با اين قساوت بر مردم ملکی انجام شد و جھای 

خود را به سر می برند و ھيچ حيات صورت در اين روز ھا مردم افغانستان سياه ترين و خونين ترين روز ھای 

  . نمی کندامنيتکس در ھيچ نقطه ای از کشور احساس 

 

  :انفجار در شھر کابل

اين انفجار که . در جادۀ ميوند شھر کابل رخ دادروز چھار شنبه، نھم فبروری انفجاری در داخل يک موتر رنجرز 

با اينکه پوليس مدعی است که د راين انفجار به . علت آن تا حال مشخص نشده است، ساعت ده قبل از ظھر رخ داد

  .کسی آسيب نرسيده است، اما مردم در محل انفجار می گويند که سه پوليس در اين انفجار زخمی شده اند

 

  :پارلمان پوشالی و رئيس پوشالی

از روزی که ولسی جرگۀ پوشالی تشکيل شده و مردم صحنه ھای خرمستی آن را مشاھده می کنند، اين ولسی جرگه 

 بار عده ای خود را به اين سمت نامزد می کنند، اما ھر بار در ۴تا حال . ن رئيس خود نشده استييتا حال قادر به تع

در چھارمين دور داوود . رت می گيرد تا حال کسی به اين رياست دست نيافته استدو دوری که انتخابات صو

م راه يافتند، در حاليکه در دور اول اين  است و شکريه بارکزی به دور دوگلبدينیکلکانی که يکی از جنايتکاران 
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کريه بارکزی در  عارف رحمانی يکی از جاسوسان پروپاقرص ايران از اين دور حذف گرديد و با اينکه شمرتبه

در جريان . ی سفيد و باطل انداختندأ تقليل يافت و اکثريت ر۵١ به ویی أی گرفت در دور دوم رأ ر۶۵دور اول 

بيشترين مقدار اين پول ھا در دور اول ميان سياف . ی گيری ھا پول ھای بسياری به مصرف رسيده استأاين را

 اين دو جانی پول تقسيم نکردند، لذا ھمه مثل کردند و چون  کسانی خود را کانديدندبعد ھرچ. وقانونی صرف شد

. ی سفيد می اندازند تا بار ديگر نوبت به ھمان ھا و يا ھمنوع آنھا برسند که چاق باشند و پول فراوان توزيع نمايندأر

ی باشد، ارنوال رشوت خور و فاسد مشھوری در فراه مادامه دارد و سرور عثمانی که يک څاين دور باطل ھمچنان 

 و اينجاست که به خوبی درک می کنيم که حضور انقالبيون در اين نوع اکنون رياست موقت آن را به عھده دارد

 .پارلمان چقدر احمقانه و حتی جنايتکارانه است

 

  :اخراج  کارگران از خاک ايران

تنھا در ماه .  شور زده انداخيراً نيرو ھای فاشيست پاسداران ايران دست به اخراج کارگران افغان از خاک آن ک

بيشتر اين کارگران را . جدی امسال بيش از دوازده ھزار کارگر افغان از طريق مرز اسالم قلعه خارج شده اند

اين شيوۀ اخير پاسداران ايرانی است که روی . ايرانی ھا زنجير و زوالنه کرده از مرز اسالم قلعه خارج می سازند

اکثر کارگران اين روز ھا مدعی اند که . تھديد و تحقير کارگران افغان می پردازنددست گرفته و به اين طريق به 

 آنان را به شدت لت و کوب می کنند و بعد تمام پول ھای شان را ءپاسداران ايرانی قبل از رد مرز نمودن آنان ابتدا

 ھزار کارگر اخراج شده ١٢ قلعه تنھا در يک ماه از طريق مرز اسالم. گرفته و بعد به اسالم قلعه رد مرز می کنند

حال که زمستان سرد در جريان است و سرمايه . ردندکن از طريق مرز نيمروز رد مرز می در حاليکه بيش از اي

داران ايرانی کمتر به نيروی کار ضرورت دارند، اين ھمه کارگر را اخراج می کنند و اما وقتی بھار آغاز می 

، بار ديگر سر مرز ھا را شل می کنند تا ھرچه بيشتر نيروی کار ارزان و گردد و ضرورت به نيروی کار دارد

  .مطيع افغان را جلب کنند

  

  :درگيری بر سر پول اختطاف ميان قومندانان طالب

ده روز قبل عبدالجليل رئيس اصالحات اداری واليت بغالن توسط گروپی از طالبان به قومندانی قاری نعيم ربوده 

س اصالحات اداری مبلغ پنجھزار دالر به افراد ئيبعد از آنکه خانواده ر. رين اين واليت برده شدشد و به ولسوالی نھ

قاری نعيم پرداخت، او رھا شد و بعد دو قومندان ديگر طالب به نام ھای مال محمد حسن و ذاکر سمنگانی بر نيرو 

 درگيری شديد چند تن از افراد دو طرف نايھای قاری نعيم حمله کرده خواھان تقسيم پول اختطاف شدند که در اثر 

  .زخمی شدند و حال اين دو گروپ در محل استقرار يکديگر گشت و گذار کرده نمی توانند

 

  :انتخابات مسخره در ولسی جرگه

 روز به اين سو که چھار بار برای رياست پارلمان انتخابات صورت می گيرد و ھر بار انتخابات در دو دور ٢٢از 

ن رئيس خود نشده است و عده ای از اعضای اين ييود، اين ولسی جرگۀ مضحک تا حال قادر به تع می شءاجرا

 نگريسته و چون اکثريت آنان در انتخابات انولسی جرگه خجالت می کشند و مردم نيز با تمسخر و دھن کجی به آن

رامی و سبکی کرده می آاظھار ولسی جرگه از اول شرکت نکرد ه آن را  به دور انداخته بودند، در اين روز ھا 

  .  سنبله که اين جناوران را به ولسی جرگه فرستاده شرکت نداشته اند٢٧گويند که در خيانت شرکت در انتخابات 
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نکه حرف ھای به شدت خسته کن و مسخره آ و حديث شروع می کنند و بعد از ت با آيءبرخی از اين اعضا در ابتدا

ندگان ملت می نامند و اين طويله را خانۀ ملت می گويند و به اين صورت بيش از بر زبان می آورند، خود را نماي

  . اين خود را مسخره می کنند

سالھا پرچمی .  خوار بودتارنوال ھای کثيف و رشوه که سرور عثمانی نام دارد و از څرئيس موقت اين ولسی جرگ

چون .  فرياد می کشد که مرا ديوانه کرده ايدبود و بعد جمعيتی و تاجک گرا شد و حال گاھی در جريان بحث ھا

 حاضر نيست تا آخرين رمق از اين چوکی دور شود، با اينکه ھر روز از سوی استانسان به شدت حقير و پستی 

  .خود ادامه می دھد» شريف«اعضای طويله مسخره می شود، بازھم به ھمان کسب 

 جمع يک را پوره پنجاهخابات کرده است و ھيچکدام نتوانسته ن رئيس انتييتا حال اين ولسی جرگه چھار بار برای تع

ی و بعد که انتخابات أ ر۶۵جالب است که شکريه بارکزی در چھارم بار کانديد رياست بود، او در روند اول . کند

  .ی تقليل يافتأ ر۵١ی او بيشتر شود به أميان دو فرد با آرای بلند صورت گرفت، عوض اينکه ر

اما تا حال سياف در جلو قرار دارد به خاطری که کرزی نيز در . الش دارند تا اين چوکی را ببرندقانونی و سياف ت

. ی در بدل چند ھزار دالر به فروش می رسدأی چنان ادامه دارد که ھر رأخريد و فروش ر.  او قرار داردعقب

  . ياف می باشدی بيشتر به سوی سأاينکه بار ديگر از ميان اين دو چه کسی خواھد برد، کفۀ ر

   

  :قتل دو قومندان طالب

 از يکسو و طالبان از سوی ديگر ، دو قومندان طالب به نام  پوشالیری ميان نيرو ھای اشغالگر و دولتدر اثر درگي

.  فبروری در حومۀ شھر قلعه نو رخ داد١٢اين در گيری صبح روز .  به قتل رسيدندئیھای مال رشيد و مال يح

کشتن دو سرباز ايساف و يک سرباز دولت پوشالی را کرده اند، اما سخنگويان دولت انکار می گرچه طالبان ادعای 

اين جنگ زمانی رخ داد که اين کاروان مورد حملۀ طالبان قرار گرفتند . کنند که در اين درگيری تلفاتی داشته باشند

  .و در حملۀ متقابل نيرو ھای طالب چنين تلفاتی را متحمل گشتند

  

  : کابل و شکايات مردمسرک ھای

 به نام يونس نو انديش به رياست شاروالی کابل رسيده است، رفقای پرچمی او در یاز چندی به اين سو که پرچمي

مخصوصا بعد از آنکه يو اس آی دی يا ادارۀ . شورای شھروندان کابل و خانقاه ھا برايش تبليغات بسياری می کردند

 مليون دالر فند داد و او چند جاده را قيرريزی کرد، تبليغات و ٢۴٠ھای کابل انکشافی امريکا برای باز سازی سرک

اما اينک اولين برفی که امسال در کابل سرازير شد، بخش اعظمی از . سرو صدای بسياری برايش صورت گرفت

 قبل از اينکه .جاده ھای اين شاروال کنده شده و مردم می گويند که اين بار شاروال صاحب خاکستر ھموار کرده بود

 تالش کرد تا در ادارات مھم و پولساز پرچمی ھا را مقرر نمايد و از اين ،شاروال به کار سرکسازی کابل آغاز کند

بابت در شاروالی شکاياتی وجود داشت، اما حال که در کنار چنان فسادی، سرکھايش ھم يکی پی ديگری خاکستر 

  . ھا بيان می دارندراهاز چند روز به اين سو در می شود، مردم شديداً اعتراض دارند و آن را 

  

  :برفباری ھا و بی خانمان ھا

با اينکه در جريان امسال اولين باريست که در کابل برف می بارد و راه سالنگ تا حدی به روی ترافيک بسته شده 

ه مردم با مشکالت و است، اما گزارشات رسيده از برخی واليات چون سمنگان ، بغالن و فراه حاکی از آن است ک
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.  ھموطن ما کشته شده و چند خانه ويران شده است١٢در فراه و سمنگان بيش از . موانع بسياری رو به رو شده اند

 نه تنھا زمينهاما کميتۀ اضطرار که ساالنه بيش از پنجاه مليون دالر را به اين خاطر به دست می آورد در اين 

 فبروری به اين سو که مرگ و مير ھموطنان ١٣از تاريخ . اطالع کامل نداردکوچکترين کاری انجام نداده که حتی 

  . و يا کميتۀ اضطرار کمک نشده استسره مياشتما در اثر ريزش خانه ھا شروع شده، حتی يک کمپل از سوی 

جاره داده  باميان را جھت پا ک کاری به ا-  قندھار و ورک– فوايد عامه اخيراً اعالن کرد که راه ھای کابل توزار

قيمت اجاره در بعضی جاھا فی کيلومتر دوازده ھزار افغانی نيز اجاره شده است، اما از چند روز به اين سو . است 

 مسدود شده و راه قندھار نيمه باز است، اين اجاره گران در جور آمد با وزارت فوايد عامه کامالکه راه ھای باميان 

.  طرف اين پول ھا به مصرف رسيده ودر جيب عده ای خاصی جا گرفته انديک بيل ھم کار نکرده و با جور آمد دو

ساکنان اين مسير ھا از چند روز به اين سرو صدای زيادی در رسانه ھا به راه انداخته، اما اين مقامات فاسد دولت 

مه اين صدا ھا  در برابر فاسدان خود در وزارت فوايد عاندپوشالی است که خود را به کری انداخته و حاضر نيست

  .را بشنوند

  

  :از سرگيری کشت ترياک

 تن ثبت ٨٢٠٠ ساالنۀ آن تا محصولاز چند سال به اين سو که کشت ترياک در افغانستان به اوج خود رسيد و 

 تن را در برگرفت و به اين خاطر ٣۶٠٠گرديد، سال گذشته اين کشت يکباره به حد اقل سقوط کرد که محصول آن 

ارزه با مواد مخدر دولت پوشالی بسيار تبليغ می کردند که گويا اين کاھش در نتيجۀ تالش و مقامات وزارت مب

که علل اين کاھش به جنگھای ھلمند و کاھش بی مانند قيمت ترياک ست  اين وزارت بوده است، اين درحاليشکوش

ا از جائيکه حاصل ترياک در ام. در آن وقت برخی ھا اين داليل را در رسانه ھا گفتند و نوشتند.  مربوط می شد

افغانستان بخشی از مصارف انگليس و امريکا را بر آورده می سازد، پس دليلی وجود ندارد که در توليد ترياک 

اما امسال که مافيا تصميم دارد توليد ترياک افغانستان را باال .  ری به وجود آيدييبدون کاھش و افزايش قيمت آن تغ

 افزايش دالر ۶٠٠ دالر فی کيلو به ۶٠ھفته ھا قيمت ترياک به ده برابر افزايش يافت و از تر ببرد، يکباره در اين 

يافت و به اين خاطر است که امسال در واليات بدخشان، ننگرھار، سمنگان، بغالن، بلخ، قندھار، ھلمند، ارزگان، 

ما مقامات دولتی کوشش می کنند ا. فراه، نيمروز و بادغيس به پيمانۀ بسيار وسيعی کشت ترياک صورت گرفته است

  .تا اين واقعيت را پت کنند، در حاليکه اين امکان وجود ندارد

مخدر رايج بوده ترياک و توليد شينوار ننگرھار يکی از مناطق بسيار وسيعی است که از سالھا در آن کشت مواد 

 و روسی ئیذشته نيرو ھای امريکاسال گ. است و بخش اعظم ترياک افغانستان در اين جا به ھيروئين مبدل می شد

ھمين اکنون . ن اين منطقه عمليات کردند که سرو صدای بسياری خلق شدئيھار کارخانه ھيروچبه طور نمايشی بر 

از طريق پاکستان . از سه طرف افغانستان ترياک صادر می گردد و کسی يارای جلوگيری قاچاق آن را ندارد

ن افغانستان به بيرون ئي درصد ترياک و ھيرو٣٠ز طريق شمال نيز  درصد و ا٣٠درصد، از طريق ايران ۴٠

ترياک از آن طريق  راه غير قانونی وجود دارد که ١٢١ راه رسمی و ٨در مرز ھای افغانستان . صادر می گردد

 درصد ترياک افغانستان در اين منطقه به مصرف می رسند و ساالنه پنج درصد ۶٠. افغانستان به خارج می رود

ا می رود و اينکه چقدر ترياک و ک تن را در بر می گيرد مستقيماً به امري۵۵ تا ۴۵اک افغانستان که چيزی حدود تري

  .نھا وجود نداردآھيروئين ديگر از طرق ميدان ھای قندھار  بگرام به خارج صادر می شود، آمار دقيق 
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د افغانستان می شود که بيشتر آنھا از طريق  ھزار تن مواد کيمياوی وار١٣برای پروسس ترياک به ھيروئين ساالنه 

 آمار کامالً واقف می باشند، اما از اين  در افغانستان ئیپاکستان به افغانستان می آيد و قومندانان نيرو ھای امريکا

  .   نمی کنندیبی ھيچ دليلی ظاھراً از ورود اين مواد به داخل افغانستان جلوگير

مسال در بيشتر واليات افغانستان صورت گرفته، پيشبينی می شود که عايد امسال با توجه به سطح کشت ترياکی که ا

اين را مقامات دولتی بازھم کتمان می کنند، اما واقعيت . ترياک افغانستان به چيزی حدود شش ھزار تن خواھد رسيد

  .آن است که سطح کشت فوق العاده باال رفته است

  

  


