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  در افغانستان چه مي گذرد؟ 
)5( 

 
  :طعه کردندا مق پوشالیمردم بتی کوت واليت ننگرھار با دولت

 وابسته به آنان در ولسوالی بتی کوت  مزدوران افغانی و ئی امريکاگر اشغال مارچ نيروھای١٩روز پنجشنبه، 

 دو نفر را به قتل رساندند و  اين تالشی در جريانه زدند کتوده ھای مردمواليت ننگرھار دست به تالشی خانه ھای 

 و مشوره به تاريخ مردم اين ولسوالی بعد از شور. چھار نفر ديگر را به جرم رابطه داشتن با طالبان گرفتار نمودند

پنج ماده در  ۀ دست زدند و طی قطعنامئی امريکا جنايتکار نيروھایعليه بزرگی ئی مارچ به راھپيما٢٣دوشنبه ، 

 نمودند که رابطه اين ولسوالی با دولت قطع ميباشد و تا زمانيکه دولت قاتالن اين دو نفر را مجازات نکند، ماعال

مردم را نپردازد، مامورين حق رفتن به دفاتر شانرا ه د و خسارات وارده بچھار نفر ربوده شده را آزاد نسازن

ندارند، شاگردان و معلمان به مکتب نروند و افراد پوليس و اردوی ملی اين ولسوالی ھم به سر کار شان نروند و 

از رفتن ۴۴ود ومسد مکتب ۴٨با اين فيصله  . خود داری ورزندًمردم نيز از رفتن و تماس گرفتن با ولسوالی جدا

    .ممانعت به عمل آمدھزار شاگرد به مکتب 

  :ماموريت يوناما در افغانستان تمديد يافت

 ، که از سوی جاپان ترتيب يافته بود، خود١٨۶٨ شماره  ۀ مارچ بر اساس قطعنام٢٣سازمان ملل متحد به تاريخ 

ًظاھرا ين نمايندگی که يوناما ناميده ميشود، ا. برای يک سال ديگر تمديد کرد افغانستان را ت  خود درأماموريت ھي

 ھا در ئی در حمايت از حضور امريکاًاما اين دفتر عمال.  ھمکاری و کمک برای افغانستان به وجود آمده استبرای

نفر انگليسی به نام ھای  سال گذشته ، دولت کرزی دو.  فساد در سطح بلندی وجود دارد آن و درگرفتهافغانستان قرار

ماروين را به جرم جاسوسی و کمک رساندن به طالبان از افغانستان اخراج کرد که يکی از آندو عضو  ومايکل 

کرزی جواسيس غربی را از افغانستان اخراج کرد،  به يک شوخی شباھت ۀ اينکه دولت دست نشاند. دفتر يوناما بود

 ن نداد، نشان داد که اين دفتر پر ازداشت، اما اينکه اين دفتر واکنشی برعدم جاسوس بودن عضوش از خود نشا

 کنفرانس بن، بعد ئیھيمی يکی از رئيسان پر سرو صدای اين دفتر در ھنگام برپاالخضر بر.  ميباشد جواسيسیچنين

 قرار ، در افغانستان، زلمی خليلزادئی امريکاسلويه جرگه ھای اضطراری و قانون اساسی در کنار سر جاسو

 مھر ميگذاشت  و به اين صورت نشان داد که اين دفتر در خدمت منافع  آنراھيمی برداشت و ھرچه او ميگفت ، اب
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 اين دفتر ۀبر دروازر ساله  ھ"چپ حقوق بشری"ی اما بعضی از گروپھا. امپرياليزم امريکا در افغانستان قرار دارد

 خود را از ھر دموکراتی،  را به راه می اندازند و برای اينکهھراتی قض حقوق بشر در افغانستان تظابه خاطر ن

دموکرات تر نشان بدھند، داد مردم را از چنين دروازه ای ميخواھند که جز به سراب فرستادن مردم چيز ديگری 

ند چ ملل وضعيت امنيتی افغانستان را منشی سازمانسر رئيس دفتر کنونی يوناما در گزارشش به "کای آيده". نيست

 بسياری به اين باور بودند که اين گزارش به خاطری چنين نوشته شده بود تا . ست بد تر نشان دادانچه آ از مرتبه

، تا او و ديگرانی بخشددر افغانستان تداوم را سازمان ملل مجبور شود که حداقل يکسال ديگر نيز ماموريت اين دفتر 

اد اداری معروف است، کمکھای اين دفتر که به فس. که درين دفتر کار ميکنند، استفاده ھای معين پولی خود را بکنند

ن حساب بگيرد وجود ندارد و به آ به دست می آورد و بعد کسی که ازپولی  بسياری را ھر ساله از سوی دونر ھا

  .  سای اين دفتر در روغن چرب ميباشدؤاين خاطر نان ر

  

  

  :مالی مسجد به قتل رسيد

د جواليت ارزگان صورت گرفت، مالی مسدر  مارچ در اثر مين گذاری که در مسجد قريه شاه منشور ٢۴شام 

ی به کار ئ مال ھايت باضددر طالبان ًاين مين گزاری ھا را عموما. کشته و دو تن از نمازگزاران زخمی شدند

ميگيرند که با دولت و يا نيرو ھای خارجی تماس داشته باشند و از نظر طالبان جاسوس باشند و يا بر ضد عمليات 

ويژه بر انگيختن ه  به خاطر مقاصد معين ب ھم پوشالیگاھی نيرو ھای استخباراتی دولت. انتحاری صحبت نمايند

   .احساسات مردم ضد طالبان دست به چنين اعمالی ميزنند

  :يک پوستۀ پوليس نابود شد

 زنبر حمله کردند که در ۀ پوليس در راه  ولسوالی صبری در منطقۀ مارچ طالبان مسلح بر يک پوست٢۴روز 

خود برده اند و يا  اينکه اين دو پوليس را  طالبان بادر مورد .  شدندناپديديک پوليس مجروح و دو پوليس آن جريان 

  در جريان جنگ از صحنه فرار کرده اند تا حال چيزی گفته نشده است 

 دونر ھا و انجو ھا که ،با فقر و بيکاری مفرط چھار ونيم مليون نفری که در افغانستان مسلط ميباشد و دولت پوشالی

 مجبور مردم به دليل فقر. ين وضعيت شده و راه فساد را ھر چه بيشتر باز کرده است، باعث ادن ميباشفسادغرق در 

  رژيم پوشالی پوليس برای.اند به نيرو ھای پوليس بپيوندند و در بدل چھار ھزار افغانی به اين کار اشتغال پيدا کنند

اداره ند و به اين خاطر پوليس از فاسد ترين ارگان ھای باقی نمی ماساد کردن راھی جز رشوه گرفتن و ف

بينند، لذا   در افغانستان  به حساب می آيد و چون نيرو ھای خارجی به اين پوليس چون مزدورانش میمستعمراتی

ال تلفات اين نيرو  امسکار می گيرندبه   گوشت دم توپبه حيثھت تجھيز شان کمترين توجھی نداشته، آنان را جدر 

   . نفر بوده است  يکھزار ازتر با طالبان بيشئیدر رويارو

  :به قتل رسانيدندما را ديگريک ھموطن بازھم نيرو ھای اشغالگر، 

  که اين موتر با به قتل رسانيدند مستقر در لوگر ھنگامی يک دريور ھموطن مارا ئی مارچ نيرو ھای امريکا٢۴شام 

 نزديک شده و ئیاين موتر وقتی به نيرو ھای امريکا.  در حرکت بود) پل علم(کز لوگر عده ای مريض به سوی مر

 اصابت مرمی ای راننده دراثر و قرار گرفته زير رگبار جنايتکاران امريکائی ش بکاھد يکبارهتا خواست از سرعت

 ۀ، خون ھر افغان به انداز به مرگ افغانھا نداشتهتوجھی در افغانستان کوچکترين ئیی امريکاا نيرو ھ.جان باخت

  . خون مورچه ای ھم برايشان اھميت ندارد
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اين .  مستقر در واليت خوست باالی دو تن آتش کرده و ھردو را کشتندئی مارچ نيرو ھای امريکا٢۴  در ھمين شام 

نت خان معلم ، اما مردم منطقه ميگويند که ج بودندماينیجا کردن ه در حال جابنيرو ھا مدعی اند که اين دو نفر 

با يک نفر ديگر حين آبياری مزارع شان از سوی اين نيرو ھا ھدف قرار داه شده، به قتل » لتک «ۀمکتب متوسط

ديگر را نيز  دو تن ، ولسوالی صبری خوستدر مارچ اين نيرو ھا با انجام عملياتی ٢٢ روز از سوی ديگر. رسيدند

  . که يکی سرمعلم وديگری معلم بود با خود بردند

  :تالش ھای جديد برای انتخاب رئيس جمھور

خواھند که را ب  ھا که در افغانستان ھرئیامريکا. ی پيدا کردن يک رئيس جمھور جريان دارداافغانستان تالش بر در

 و ميگويند که کشيدهبه اين سو شعار مصالحه با جانوران طالب را پيش   از چند روزھمان را به قدرت ميرسانند

منابع معينی در کابل اظھار ميدارند که دولت پوشالی و مزدور . ی خاصی در نظر گرفته شده است جاھااھی آنابر

.  طالبان واگذار کننده مصالحه ب ازافغانستان آماده است تا قضا، عدليه، حج و اوقاف و برخی از ولسوالی ھا را بعد

 بياورد و با تمام اينکه بايدن و ھولبروک بر  ھا رابه دستئیکرزی درين ميان کوشش مينمايد تا بار ديگر دل امريکا

 سر دست شان عصبانی ھستند، اما بار ديگر به نتيجه رسيده اند که از کرزی عامل بھتری برای شان يافت ۀاين باش

تالش اند تا شخصی را در کنار او در ارگ نصب  ی اينکه اين مزدور کھنه کار خود را حفظ کنند،  درانميشود و بر

اعظم را دارد، ھمه کار ھا را کنترول کند و اين رئيس دفتر که حکم  صدرو ديگر نقش سمبوليک را ايفا کنند که ا

 ديگر کرزی تالش ميکند تا سویاز .  ھا ھم نظر ميباشندئیانگليس ھا نيز به اين فکر بوده با امريکا. خواھد کرد

ھد و پشتونھا را به معامله بگذارد، رای حزب اسالمی و افراد طالب را زير نام پشتون به خود اختصاص د

افراد دوستم . را تحميق نمايد و رای شان را به فروش برساند ھمانطوريکه محقق تالش مينمايد تا بار ديگر ھزاره ھا

  . اندنيز چنين کمينی برای ازبک ھا و ترکمن ھا نموده 

ر شناسترين جاسوس غرب، زلمی  ھمچنان کرزی گروپ ھفده نفری که شامل رحيم وردک، ابراھيم سپين اين س

قبال وزير دفاع حزب اسالمی و يکی از ( رسول، حنيف اتمر، فاروق وردک، زلمی ھيواد مل، وحيدا  سباوون 

 و دنسازو غيره را مامور نموده تا فساد اشرف غنی، احدی و جاللی را برمال ) رين افراد حزب اسالمیتجنايتکار 

 سران پشتون را تدارک ديده تا از احدی ، اشرف غنی و ۀگرد و از سوی ديگر جنايآنان را از کانديداتوری حذف نم

جاللی بخواھند که ازين کار صرفنظر کنند که اگر نکنند، اتھامات وارده بر آنان، جای برای حضور شان در دولت 

 ھم مخالفان خود را  ھا را تحبيب کند وئیکرزی به ھر صورتی ميخواھد بار ديگر امريکا. بعدی ھم نخواھد گذاشت

جاللی که يکی از مھره ھای قديمی و کھنه کار امريکا ميباشد، . که از افراد فاسد اند، به نحوی زير فشار قرار دھد

اما ديده ميشود که امروز به بابا تره کی مبدل شده و تمام وطنفروشان خلقی پرچمی برايش کار ميکنند و به اين 

را   ھا دلدادگی شان را از کرزی نخواھند گرفت و بار ديگر اوئی بازھم امريکاصورت ھمه فکر ميکنند که در آخر

  . قدرت در افغانستان کشمش خان خواھند ساختۀبر اريک

 


