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 Reports   ھاگـــزارش

     
يکی از نکاتی که در کنار ساير "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "از نخستين روز ھای به وجود آمدن پورتال : يادداشت

سرافغانستان ا از آنچه در سرھای دقيق را سخت به خود معطوف می داشت، تھيه گزارشمسايل توجه متصديان پورتال
ورده ساختن اين مأمول به خاطر بر آما .  بود،می گذرد، مستقل از منابع خبری وابسته به غرب وساير مراکز قدرت

حد توان ابراز آمادگی نموده از ن پورتال دراز نموديم، که آنھا ھم در اضمن آنکه دست نيازبه سوی تمام دوستان وھوادار
 وضد تجاوز آن بابت سپاسگزار ايشان می باشيم، خود نيز می کوشيديم تا با ايجاد يک شبکه خبری ورزيده نياز مقاومت 

بر آورده مردم عليه اشغالگران وپايه ھای قدرت آنھا اسالم سياسی را به دور از چشم دشمنان مردم  زاديخواھانۀجنبش آ
 آن در ثقه بودن وتازگی بتواند با تمام منابع گزارش ھایراز مدت آنرا به منبعی مبدل سازيم که خبرھا و ، در دساخته

  . موجود رقابت نمايد
آنچه را درذيل از نظر می گذرانيد، آغازيست محدود ونپخته، که اميد است در دراز مدت بتواند، عطش مردم افغانستان 

 رد وندی وچونی قضايا  مرفوع نموده، نقاب از رخسار مترسک ھای استعمار برداوجھان را در زمينۀ اطالع دقيق از چ
   .چھره ھای منفور وابستۀ شان را به ھمگان بنماياند

  به اميد آنروز                                                     
  AA-AAپورتال                                                    

  
   گزارشگران پورتال در افغانستانتھيۀ

   ٢٠٠٩ مارچ ١١ چارشنبه، 
  

  
  

  گزارش هايي از افغانستان براي پورتال رزمندة
  

  " آزاد افغانستان ـافغانستان آزاد"
  

  :تالش امريکايی ھا و کرزی برای مصالحه با طالبان
ان منجر ميگردد و شکی وجود ندارد که  در افغانست با اينکه جنگ طالبان  به تثبيت حضور درازمدت امپرياليزم امريکا

به  ۀدارند، اما با آمدن اوباما و چھررھبران القاعده به صورت غير مستقيم در خدمت منافع جھانی امريکا قرار 
ی ئاو که تصميم دارد مردم افغانستان را با پخته حالل کند، از چندی به اين سو تالش ھا»  معصوم«و » صادق «ظاھر

و به اين خاطر، جريان دارد ،  اندرا بر آنان گذاشته» ميانه رو« برخی از طالبان که امريکايی ھا نام جھت مصالحه با  
 اسد بخشی از آنان را به ٢٩  ۀمسخرگزاری انتخابات که ميخواھند تا براند، حال اين تالش را چنان تيز و جدی کرده 

که انگليس ھا از دو ست،  اين درحالي.وعيت بدوزندن انتخابات عبای مشرروی صحنه بياورند و به اصطالح برای اي
 قاری يوسف احمدی ،اما  طالبان  اين مصالحه را رد کرده. سال به اينطرف در واليت ترياکزای ھلمند به دنبال اين کارند

 وجود  ميانه رو، مارچ از جای نامعلومی اعالن کردند که در ميان طالبان٨و ذبيح هللا مجاھد سخنگويان طالبان روز 
در ھمين حال . ھای خارجی از افغانستان دانستندلت افغانستان مشروط به خروج نيروندارد و بازھم مذاکرات شانرا با دو

 که رابطه ه استصاصی با تلويزيون آريانا گفتتمال عبدالسالم ضعيف سفير رژيم طالبان در پاکستان در مصاحبه ای اخ
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اين در .  نيروھای خارجی در اين کشور موجود باشند اين نياز ديده می شودو تاقاعده يک نياز اسالمی است طالبان با ال
حاليست که خود آقای ضعيف ھمين اکنون در پايتخت کشور با محافظانی که از دولت پول دريافت می کنند، زندگی می 

نی ھا و غلجايی ھا در  مصالحه در حالی در افغانستان گرم شده ميرود که اختالف ميان برخی از دراۀنامبر. نمايد
 ۀ آدم خيل صوبۀرد و بيشتر در درمال برادر که سمت وزير دفاع طالبان را دابين . رھبری طالبان بروز کرده است

و مال محمد ) نورزايی( با حافظ مجيد قندھاری) غلجايی(سرحد پاکستان زندگی دارد و يکی از وابستگان فاميلی مال عمر
 واليات غربی افغانستان کشمکش ۀای نظامی طالبان اند، بر سر ادار ھردو عضو شورکه) نورزايی( رسول قندھاری 
 ۀ قومی درين سمت از جاذبظرفيت (رھبری  طالبان ازين ترس که گروپھای قومی طالبان در غرب .جدی جريان دارد
والن واليتی سه واليت ؤسمپست  در مصالحه با دولت قرار نگيرند، در ماه فبروری امسال در) ميباشد بااليی برخوردار

مال محمد رسول به عنوان والی جديد فراه، عوض مال حکيم، مال رشيد بلوچ به عنوان والی . تغييراتی به وجود آورده اند
افراد جديد با مال عمر نزديک . نيمروز و مال جيالنی تايمنی که از واليت غور است به حيث والی ھلمند مقرر شده اند

اين تغييرات ميان طالبان و تالش اوباما .  امارت طالبان ھريک بر کرسی ھای ارشد نشسته بودندميباشند و در زمان
برای مصالحه نشان ميدھد که امريکا گرچه برای تثبيت برنامه ھای دراز مدت استعماری اش در افغانستان تصميم به 

يش را در کل افغانستان گسترش بدھد، اما از  تا موازی به آن پايگاه ھا،نگھداشتن مزدوران القاعده و طالبش را دارد
. سوی  ديگر تصميم دارد تا با آوردن برخی از طالبان بر قدرت، ھمپيمانانش در پيمان ناتو را در افغانستان حفظ نمايد

ه اضمحالل بمانند پيمان وارسا ب ً ــ که حتما ميشود ــافغانستان بيرون شودناکام از  به اين باور اند که اگر ناتو چون ھمه
ھمچنان ميخواھد تا دولت دست نشانده اش را بعد ازين انتخابات کذايی تا حدی با قوت تر . توته توته خواھد شدگرائيده و 

 ديگری ۀح مھد تروريزم يا افغانستان جلوو حالل مشکالت به اصطال» رھبر جھان«سر پا نگھدارد و اوباما به عنوان 
  .داشته باشد

    

  :  اکثر ادارات پايتخت تجليل شدروز ھشت مارچ در
 سياسی از زنان رونق بسياری گرفت، ۀ استفادًافغانستان بعد از اشغال امريکايی ھا که دموکراسی غربی و مخصوصا در

 مدنی به حساب آمد و به اين خاطر امسال نيز اين تجليل صورت ۀچ نيز گل سر سبد فعاليت ھای جامعتجليل از ھشتم مار
ھا خوش بودند، چون با فساد شان کامال تان آنقدر زن ھا خشنود نبودند که مرد اين روز در افغانساز تجليل. گرفت

گزار ميکنند و برای زنان اداره ھای شان تحفه ميخرند و  اين روز را جداگانه برتمامی ادارات،.  ھماھنگی داشت
 واليات ازين روز تجليل شد و  مراکز وھاتر انجور تمام وزارتخانه ھا، دفاامسال د. اينجاست که فساد به اوج خود ميرسد

کمپاين  ،در ھمچو جلساتی ھرگز شرکت نميکند وزارت زنان شرکت نموده بود،  در حاليکه زنش ۀدر جلسکرزی که 
درين جلسات . تبليغاتی اش را به راه انداخت و گفت که به ھيچ عنوان از قدرت در سه ماه ديگر کناره گيری نميکند

  .  ن پرچمی خود نمايی ميکنند، تا چون دوران اشغال روسھا از ولينعمتان کنونی بی بھره نمانندبيشتر زنا
 که  يک زندان مدرن زنانه را به افتخار ھشتم د اعالن کردنغورولين پوشالی واليت ؤناگفته نماند که در ھمين روز مس

  !! می کنندء اھداغورمارچ به زنان 
  

  : کثرت کانديدان شکايت داردکميسيون برگزاری انتخابات از
که ھمان را  تاريخ تعيين شده برای انتخابات رياست جمھوری تانس امريکا و انگلۀارحال که تمام طرفھای قدرت به اش

کرزی که تصميم دارد بار ديگر به .  آغاز نمودند نامکردن  قبول کردند، يکباره سيلی از کانديدان به ثبت، اسد است٢٩
 با اشک و آه گفت که اگر مرا قبول ندارند برطرف بسازند، حال با وکه مورد عتاب اوباما قرار گرفت ارگ برود، با اين

ی شگرد بوده، مانور ھای اخير به کانديد مھمی مبدل شده است و بسياری به اين باور اند که مخالفت ھای اوباما با کرز
ت و نيز گفته ميشود که سپنتا نزد امريکايی ھا از کرزی  بخت کرزی نزد کاخ سفيد باال خواھد گرفۀفکر ميکنند که ستار

ين ھا خود را کانديد ارکرزی با.  اين انتخابات ميدانندۀکرده و حال بسياری او را برندحمايت  و مقداری ميانجی گری 
  .ھا با پيشوايان جنگساالرش در مباحثه و مغازله قرار داشته استدور دانسته و به اين خاطر بار

يس ۀيعاھاست که در روز ھای اول شت يکی ديگر ازين کانديدا بشر دوس رد و بينھايت شوق رئ د ک ات خود را کاندي  انتخاب
دن را دارد ور ش غالگران . جمھ ت اش ه حماي رار دارد و ن ری ق اص فک ف خ ت طي ورد حماي ه م ی دارد و ن ه حزب ه ن او ک

دامريکاي ه او برن د ک ا ميگوي ات استۀی را ، ام ی از ا.  انتخاب روزی چه وقت ا در صورت پي ا خارجی ھ ه ب يده شد ک و پرس
نم،برخورد داری رون ميک ستان بي ا را از افغان ه آنھ سردی پاسخ داد ک ا خون ا سفرای!!  ب دار ش ب ان از دي  مگر درعين زم

ات ":کشور ھای اشغالگر چنين گزارش می دھد ده مالق  سفيرامريکا ونماينده ناتووبرخی ازکشورھای ديگردرکابل ازمن وع
دارمن ٩٩اوعالوه نمود که چون آنھا ميدانند که . گرفتند ودرمقرشورای ملی باھم مالقات کرديم ستان طرف ردم افغان  درصد م

داروغمخوارمردم ميد ا چون مراطرف امن ھمکاری ھستند ومن صددرصد آرای مردم را بدست می آورم وآنھ ا ب د ت د آمدن انن
د شورھای . کنن ی امريکاوک افع مل م من ستان وھ ی  افغان افع مل م من ه ھ ت ک واھم داش سی خ ن پالي ه م ود ک الوه نم اوع

رد . زيراکرزی درطی اين سالھا به منافع ملی امريکا درافغانستان صدمه زده است. ديگررادرافغانستان تأمين کنم اواضافه ک
ته ح(."درافغانستان به منافع ملی افغانستان کارنکنند من عذرآنھاراخواھم خواستکه اگرنيروھای خارجی  ل از نوش والد .نق پ

  ") آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "، منتشره در پورتال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مدتھا قبل خود را کانديد کرده است و اينکه چه کسانی از ازحليم تنوير که يکی از اعضای حزب اسالمی در اروپا بوده، 
 در وزارت اطالعات و فرھنگ، رئيس سالون بين المللی ًاو از فرانسه آمده و فعال.  معلوم نيست،د کردنمايت خواھاو ح

  .مطبوعات ميباشد
عبدالجبار ثابت که سالھا عضو حزب گلبدين در امريکا بوده است و به قول خودش وقتی گلبدين به او به خاطر قسط خانه 

 به فرد ديوانه در ميان مردم شھرت يافت، نيز یارنوالڅسياف رفت و در زمان لوی  به حزب ،اش در امريکا پول نداد
  . تا حال روشن نيست،ست و چگونه شوق رياست جمھوری به سرش زدهاينکه ولينعمت او کي. يد ميباشدکاند

 ملت طی چند سال اخير با اينکه افغان. انوارالحق احدی رئيس حزب افغان ملت که قبال وزير ماليه بود نيز کانديد ميباشد
 او با مخالفت معاونش جيالنی یپولھای بسياری را به دست آورد و ازين طريق به جلب افراد زيادی پرداخت، اما کانديد

  .رو گشت و به اين صورت اختالف ميان اين حزب به وجود آمد روب،پوپل که ھمکار کرزی است
. رد و به امريکايی ھا بسيار نزديک ميباشد، نيز کانديد ميباشداشرف غنی احمد زی که سالھا در بانک جھانی کار ميک

  .دارد وی ھم نه حزبی دارد و نه طيفی، فقط انتظار حمايت  امريکايی ھا را
او ھم به .  جايی نگفته که کانديد ميباشد، اما ھمه فکر ميکنند که او کانديد استًداکتر عبدهللا که گرچه تا حال رسما

  .نزديک ميباشد و به اين اميدواری چشم دوخته استامريکايی ھا بسيار 
اما در افغانستان برايش خلقی ھا .  اعالن رسمی را نيافته استۀريکا زندگی ميکند تا حال اجازعلی احمد جاللی که در ام

 تا روز کميته ھای بسياری به نام زنان و مردان اکنون برايش فعاليت ميکنند و روز.  فعال ميباشندًو پرچمی ھا شديدا
ی او وزير داخله بود بخش وقت .نفرت مردم از او بيشتر ميشود و در چارچوب حزب دموکراتيک خلق محدود شده است

ش کمپاين راي وزارت را به خلقی ھا تحويل داد و به اين خاطر به نام خلقی معروف شده است و حال که اينان باعظم
 که ، بزرگ شمالیۀبار رفيق شانرا نه ھمساي بر اين باور اند که اين خلقی ھا. ميکنند، بيشتر به خلقی شھرت يافته است

  .اياالت متحده امريکا کمک ميکند و ازين بابت بسيار شادی دارند
 و يکی باشديه مھاجران افغان در استراليا مييس اتحادئ مشھور است و در حال حاضر ریخالق فضل که يکی از خلقی ھا

 تلويزيون شمشادتلفونی با ۀ  از طريق مصاحب جاریروز بيست حوت ساليکا بود، از وزرای رژيم دست نشاندۀ امر
  . گفته می شود که از حمايت استراليا برخوردار استوخود را کانديد رياست جمھوری نمود 

م در معاون لطيف پدراارنوالی معرفی گرديده است و څی افغان آريانا به لوی به اتھام فساد در شرکت ھوائبشير بيژن که 
ميرويس ياسينی که معاون ولسی جرگه و از اعضای سابقه دار حزب . حزب کنگره است، نيز کانديد اين کرسی ميباشد

 قندھار در پارلمان نيز خود را کانديد ۀشھال عطا نمايند.  مافيای مواد مخدر است، نيز کانديد شده استۀدستاسالمی  و سر
حاليکه اشغالگران امريکايی  را ندارد، بسياری را متعجب ساخته، در زدن عادی سخناين زن که توان . کرده است

  .دن بازار دموکراسی خود را گرم بساز، یئميخواھند با ھمچو کانديد ھا
گزاری انتخابات را وار خطا کرده، ق اشغال صورت ميگيرد، کميسيون برتوری ھای مسخره که در زير بيرااين کانديد

ی فکر ميکند تا بتواند گراف اين کانديدان را ئ کميسيون در کابل اعالن کرد که به راه ھا ايننطاق مارچ ٨روز دوشنبه  
  .پائين بياورد

  
  :در گيری در ولسوالی ناد علی

ی ھا ئگيری طالبان و امريکاندی به اين سو مرکز شديد ترين درولسوالی ناد علی که در ھلمند پائين موقعيت دارد، از چ
نزده کيلومتری اين ولسوالی در پا.  قومندان عمومی طالبان مال جيالنی درين ولسوالی فعاليت دارد  والی وًعموما. ميباشد
ی ھا درين ولسوالی ئيکماه قبل که امريکا. اھميت داردگاه قرار دارد و به اين خاطر برای دو طرف در گير بسيار لشکر
اشتند و والی واليت گالب  واليت گذدروازۀ، مقابل  زن و طفل را کشتند، مردم مرده ھای شان را به لشکرگاه برده ١٩

ھای امريکايی نھم مارچ درين ولسوالی ميان نيرودر گيری جديد به تاريخ .  ت بيرون شدن  از واليت را نکردأمنگل جر
گرچه . و طالبان به راه افتاد، که در جريان ھشت طالب کشته و چھار تن ديگر زخمی شدند، يک طالب ھم دستگير شد

  اری يوسف احمدی اين تلفات را رد کرد، در حاليکه چند تن از مردم محل اين تلفات را تائيد نمودند ق
  

  :ھا خط پرواز جديدی برای ميدان مزار شريف ميسازندالمان
ی ئ کار اين خط دوم پرواز ميدان ھوا) مارچ١١سه شنبه، ( که دو روز قبل به افغانستان آمد، ديروز المانوزير دفاع 

 ساخته  داده ميشود،المان مليون يورو که از سوی ٢٠ ش متر عرض  دارد به ارز۶٠اين خط که .  افتتاح کردرا مزار
ن استفاده ميشود، اما بسياری معتقد اند که اين خط برای آ ی پرواز ھای بين المللی ازا گرچه گفته شده که بر.می شود

ی درين المانھای فاده قرار ميگيرد، ھم اکنون نيرون مورد استپرواز طياره ھای جت به خاطر حمله بر اھداف نظامی شا
ھمين حاال نيرو ھای .  امنيت در شمال از سوی غربی ھا تعيين شده استلوؤالمان به شکلی مسميدان مستقر اند و 
  ميدان ھوايی در افغانستان برای حمالت شان استفاده ميکنند و مخصوصا ميدان ھای کابل،١۴ اشغالگر غربی از

 رھای مسلح دولت پوشالی افغانستان به جز چند ھيليکوپتنيرو. ميباشد اين کار بيشتر آماده قندھار، ھرات و مزار برای
. انجا را ھدف قرار ميدھندد ھمی دل شان بخواھئی ھا ھر جائی در اختيار ندارد و امريکائچ نيروی ھوابری ھيبار

ھلمند و خوست ميباشند و طرح ساختن ميدانی را در  ی بزرگ درئااينکه در حال ساختن دو ميدان ھوی ھا با ئامريکا
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گاھی شمال را فراموش نکرده، به دنبال پل بزرگی ھيچدارند، اما ، مروز و در کنار مرز با ايراندر ني» جوسينی«دشت 
زار آغاز کرده ی مئ کردند، اينک به گسترش ميدان ھوا مليون دالربر دريای آمو اعمار٣٩ ارزش بندر بهکه در شيرخان 

  . مدت مقابله با روسھا بايد به حساب آيددرازکه تمام اينان جزئی از برنامه . اند
  

  :خبرنگاری در قندھار به قتل رسيد
 امريکايی ھا به جرم ۀکانادا کار ميکرد به وسيل» سی پی وی« تلويزيونی ۀسال قبل با شبک نيم  و  يکجاويد احمد يازمی

 در قندھار شرکت مطبوعاتیدر کنفرانس  وی بعد از رھا شدن. و يازده ماه در بگرام زندانی شدرابطه با طالبان دستگير 
وی که . کرد و از شکنجه ھای امريکايی ھا در زندان بگرام ياد آوری کرد و بعد برای ديدن خانواده اش به کويته رفت

 به اين .ی ھا قرار نگرفتئرد تھديد امريکان افشا گری ھا مو عمر دارد و به جوجو مشھور ميباشد با تمام ايل سا٢٣
و ھيچ اثری از شکنجه در  ی ھا در آمده باشدئه او بايد در خدمت مستقيم امريکان زمان شک داشتند کآخاطر بسياری در

د و باالخره ديروز سه شنبه يازدھم ناين شک ھا باعث گرديد تا طالبان نيز بر او شک کن. وجود او در آنزمان ديده نميشد
گرچه . ن به قتل رسيدمارچ توسط چند نفر مسلح که سوار موتر کروال بودند در مرکز شھر قندھار در چوک  شھيدا

  .دن نکرده باشراندارد که آنان اين کار  ، اما کسی باوراندوليت اين قتل را تا حال به عھده نگرفته ؤطالبان مس
     

  
     

       
  

   


