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   در افغانستان چه مي گذرد؟

)7(  
 
 :صد نفر کارگر افغان در راه ايران کشته شدند 

 کار شان به ايران ميروند تا یم مليون نفر ميرسد و جھت نيرو افغانھای بيکار که گراف شان به بيش از چھار و ني
اين افراد . بتوانند، چند روزی زنده بمانند، با خطر ھای بسياری درين راه ھا مواجه ميگردند و عده ای جان ميدھند

اما . ن ميروند قاچاقچيان افغان ، ايرانی و پاکستانی دست به دست ميشوند و به يکی از شھر ھای ايراۀبيشتر به وسيل
 ھا ميگذرند، ھر لحظه خطری چون از ميان کوه ھا و ريگزار. برای رسيدن آنھا ھيچگونه تضمينی وجود ندارد

به والی سال گذشته مزدوران طالب سی تن آنان را به اين نام که برای کمک . ند آنان را به کام مرگ فرو ببردميتوا
 واليت قندھار از موتر پياده کرده و ھمه را توته و پارچه کردند که بعد در ولسوالی ميوند، ھلمند به لشکرگاه ميروند

 ميشدند که توسط اين فاشيست ھا با اين قساوت   يک قاچاقچی به ايران بردهۀمعلوم شد اين کارگران بيچاره به وسيل
اقچيان به وقوع پيوست  ، باز ھم چنين جنايت ھولناکی از سوی اين قاچ٢٠٠٩به تاريخ چھارم اپريل.  به قتل رسيدند

حدود چند صد نفر از ھموطنان کارگر ما که تصميم داشتند از طريق کويته و .  و مردم افغانستان را به ماتم نشاند
تفتان به ايران بروند و بعد از چھار ساعت پياده روی،  آدم فروشان آنان را در کانتينر ھا بار کرده و بعد از چند 

چند کيلومتری کويته رسيدند، مردم متوجه شدند که از درون کانتينر ھا بوی تندی به ساعتی که به گنجی باغ در 
    مشام ميرسد و وقتی آنھا را باز کردند، متوجه شدند که اکثريت اين کارگران از اثر کمبود اکسيجن جان داده و 

از قاچاقچيان آنھا را رھا کرده و پوليس فاسد پاکستان با گرفتن پول . ای معدودی زنده، ولی بيھوش افتاده اند عده
با اينکه گفته شد که درين . اعالن کردند که قاچاقچيان  فرار کرده اند و بيھوش شدگان را به شفاخانه ھا انتقال دادند

حادثه صد کارگر افغان جان باخته، اما آنانی که زنده مانده اند به رسانه ھا گفته اند که تعداد کشته شده ھا به مراتب 
دولت پاکستان به شفاخانه ھا و افراد پوليس دستور داده تا رقم واقعی کشته شده ھا را . تر از صد نفر ميباشندبيش

اين کشتار که با فقر و .   گفته ميشود که اين کانتينر ھا مربوط به آيساف بوده انداعالن نکنند و پائين نشان دھند و
پرياليست ھا و بيکفايتی ھای دولت مزدور به وجود آمده و دولت  امۀبدبختی مردم ما، در اثر اشغال کشور به وسيل

درين زمينه ھيچ کار و عکس العملی از خود نشان نداده  و با ايران و پاکستان در مغازله قرار دارد ، نبايد انتظار 
  . داشت که خون مردم ازين طريق پامال نشود

  :قانون احوال شخصی اھل تشيع
 ماده تصويب و به توشيح کرزی رسيد، در برخورد با زن تناب ٢۵٣ ولسی جرگه  در ۀسيل به وًاين قانون که اخيرا

به اين .  مرد حق بيرون رفتن را ندارد ۀاسارت مرد را بر گلوی زن پذيرفته، در آن قيد شده است که زن بدون اجاز
ب برود، کارمند شود و دھھا مورد اينکه زن مکت. نمايدع من از رفتن نزد داکتر ھم ًصورت مرد ميتواند زن را قانونا
اين قانون در . نان قانونی ساخته استز  وابسته شده و مرد ساالری را بر مردۀديگر درين قانون  به اراده و اجاز

نام شيخ آصف محسنی است، مسوده ه ابتدا به حدود ششصد ماده ميرسيد که توسط تيمی که پيروان جنايتکار مردی ب
حال که کرزی .  بخش نکاح موقت يا فحشای رسمی، حذف گرديد ً زيادی از آن، مخصوصاشده بود و بعد بخش ھای

آنرا توشيح کرده است و کشور ھای حامی او، از جمله کانادا تھديد نموده که در صورتی که اين  قانون اسارتبار 
اين قانون با . ھد دادزنان شيعه به تصويب برسد اين کشور کمک ھای خود را به افغانستان از نيم ھم کاھش خوا

اساسات خود قانون اساسی کرزی نيز موافق نيست به خاطريکه در آن به برابری زن و مرد تاکيد صورت گرفته 
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نخست کسانی که از سوی محسنی به اين کار گمارده شده، معلوم است که افراد متحجر و ضد زن و حمايت . است
 با خود دارند و بيشک که چون خود محسنی فکر ميکنند که در مستقيم رژيم آخوندی و ضد دموکراتيک ايران را 

 ساله را به عقد ١۶ سالگی دختر ٧٠جنگھای کابل نه تنھا بر ھيچ زنی، تفنگبدستان او رحم نکردند که  خود در سن 
ن از سوی ديگر کسانی در پارلما. خود در آورد که داستان او و برادر زنش مشتاق را ھمه در کابل اطالع دارند

 وکالت نشسته اند که نه تنھا برای رژيم زير اشغال شکلکی ميبخشند که خود از کثيف ترين یافغانستان بر کرسی ھا
 ساله تجاوز ميکنند و اين وکال نه تنھا از آنھا ١٠جنايتکارانی اند که افراد مسلح و خانواده ھای آنان بر دخترکان 

  .سه زن کمتر ندارند ر اين دختران ھموار ميسازند و اکثر آنان از دو،حمايت ميکنند که راه بيشتر چنين جناياتی را ب
 است که درآن فقه حنفی حاکميت "جمھوری اسالمی افغانستان" فيصله ھای قبلی ناگفته نماند که اين فيصله، متمم

  .مودنداستثنائی داشته بر ھمان اساس مجاھد وطالب قواعد غير انسانی را باالی مرد وزن افغان تطبيق می ن
ًسروصداھائيکه فعال دراين رابطه به راه افتاده بيشتر مصرف سياسی داشته نمايانگر تضاد عميقيست که جناح ھای 

وکشور ھای اشغلگر بين ھم دارند ورنه ھمه ميدانيم که خبرنگاران نشرات انگليسی اعم از مختلف اداره مستعمراتی 
 نگھميدارند نه فھم اسالمی بيشتر از سياف وربانی دارند ونه ھم بی بی سی ، گاردين وسايرين که اين قضيه را داع

   .اعتقاد شان به اسالم محکمتر از دو فرد نامبرده می باشد
  :دان انتخابات رياست جمھوری در افغانستان سرطانی ميشوديگراف کاند

 را بر گذار ميکند و  اسد،  انتخابات رياست جمھوری٢٩ اگست يا ٢٠رژيم مزدور و پوشالی کابل که در تاريخ 
 ثبت نام نمايند، از حاال عده ای چھار نعل برای اين کار آمادگی ً ثور کانديدان  رسما١٨ ثور تا ۵قرار است از 

درين ميان تا . ميگيرند و اين در حاليکه ھمه به اين باور اند که کسی را که امريکا بخواھد رئيس جمھور خواھد شد
  . اين کرسی کرده اندحال افراد ذيل خود را کانديد

ش نوعی جنگ زرگری يئيکااز چندی به اينسو ميان او و باداران امر. که ھمه او را ميشناسند   حامد کرزی -١
اما از يک ماه به اين سو اين جنگ خوابيده و بسياری ميگويند . جريان داشت و بادار او را فاسد و بيکفايت ميگفت 

 ۀاين خاطر ستاربه  که بايد اين يار قديمی را به قدرت رساند اندن نتيجه رسيده که بار ديگر امريکا و انگليس به اي
ن در نشست ھالند مديريت شايسته  اين قالده وری کلنتاليبا وجود اختالفات زرگری، ھ!!  ندبخت او را برازنده ميدان

  .بندش را ستود و او را يک اداره چی خوب ناميد
ی ھم دارد و تا چند ماه پيش بسياری به اين ئ قديمی امريکاست و تابعيت امريکاانکه از وابستگ   علی احمد جاللی-٢

اما درين اواخر مثليکه او را تا . باور بودند که اين بار امريکا اين جاسوس کھنه کار خود را به قدرت خواھد رساند
استوار ب دموکراتيک خلق حزبه اصطالح اکنون جاللی تمامی روابط خود را بر بقايای . د نحدی عاق کرده باش

مدن آز  و در سر تاسر کشور خلقی ھا و پرچمی ھا برای او کار ميکنند و حتی لست افراد را ميگيرند و انموده
جنايت پيشه و وطن حزب ان بقايای .  وزارت، رياست و معينيت را ميدھندۀايشان نويد داده و برايشان وعدرجاللی ب
.   دولت ميسازدبار ديگر زنده شده و برايشان» بابا تره کی« ی ئعال شده که گود شدن جاللی چنان ف با کانديفروش

 صحت طفل است و زمانی عضو کميته مرکزی حزب ۀ رئيس شفاخانًعلی احمد جاللی که فعالسالم جاللی برادر
ميشود که جاللی گفته . خلق بود ، تمام کار ھای کمپاين جاللی را به خلقی ھای جنايتکار و معلوم الحال سپرده است

  .  کمک پولی ھم برايش شده استۀی با روسھا ھم داشته و وعدئديدار ھا
 وزير ماليه بود، بعد از ً افغان ملت و داماد پير سيد احمد گيالنی ميباشد و اخيرابکه رھبر حز  انوارالحق احدی-٣

احدی که در موقعيت . کانديد شدنش ميان اين حزب انشعاب و اختالفی آمد و جناح جيالنی پوپل  از حزب او جدا شد
اينکه کدام کشور او را .  پشتونھا از کانديدی خود به نفع کرزی بگذردۀخوبی قرار ندارد، حال تالش ميکند تا با جرگ

  .ی ھا را فکر ميکنندئ تشويق کرده است ، بسياری امريکا شدن و کانديدءبه اين استعفا
ی بيروت درس خوانده ئبا امريکاست و در پوھنتون امريکاکه يکی از سابقه داران روابط  اشرف غنی احمد زی -۴

 ۀاو با اينکه دوران سه ماھ. فرد عصبانی و مريض است که زن لبنانی دارد. و سالھا مامور بانک جھانی بوده است
.  محکمه قبول کرد، اما بازھم در رقابت با کرزی خود را کانديد ميداندۀ سترۀدوام حکومت کرزی را بر طبق فيصل

 پشتون ھا از او ھم بخواھد که به ۀاما موضع او ھم مثل احدی در برابر کرزی ضعيف است و انتظار دارد تا جرگ
 دالری داشت که به اصطالح گير شد و ازين بابت  مليون١۵٠اشرف غنی يک اختالس معلومدار . نفع کرزی بگذرد

  .بيفتدھم ھراس دارد که اگر به نفع کرزی نگذرد شايد اين اختالس او روی ميدان 
ی است و چند سال سياست امريکا را در افغانستان پياده ميکرد نيز به شدت ئکه افغان امريکا   زلمی خليلزاد-۵

 يکی دو مانور را در کابل و دوبی به راه انداخت ولی ًاو اخيرا.  دارد اشتياق رئيس جمھور شدن را در افغانستان
گرچه حواريون او انتظار آمدنش را دارند، اما با آمدن اوباما و دموکراتھا چندان چانسی . مثليکه کارش خوب نچسبيد

  . به اين کرسی را ندارد 
ت ھای تندی بر ضد حکومت ميکند ، اما ھميشه صحب. که اکنون وکيل در ولسی جرکه است رمضان بشر دوست -۶

او در مورد حضور . او که نه حزبی دارد و نه ھمکارانی فقط طيفی از ناراضيان  شرايط کنونی از او حمايت ميکند
و يا عدم حضور نيرو ھای خارجی در افغانستان سکوت ميکند و اينکه در شرايط اشغال ميخواھد رئيس جمھور 

  . ھای او در شرايط کنونی چه معنی ميتواند داشته باشدشود، معلوم است که مخالفت
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د عکه در استراليا زندگی ميکند و مدتی در دولت موقت بعد از کنفرانس بن وزير فوائد عامه و ب  خالق فضل-٧
رئيس کميسيون خصوصی سازی شد، از اعضای قديمی حزب دموکراتيک خلق است که حال به غرب و بازار آزاد 

ی ھا او را ئمريکااو مدتھا تالش کرد تا والی کابل شود ولی ا. از استراليا خود را کانديد کرده است دل ميدھد، نيز 
 شھرت است ميداند که نميبرد اما برای پذيرش ھای بعدی ميخواھد ازين طريق کسب ۀفضل که بسيار شيفت. نپذيرفتند

  .شھرت کند
معاون حزب کنگره اند، ھردو تصميم گرفته اند تا  رئيس  که يکی رھبر و دو می   لطيف پدارم  و بشير بيژن-٩-٨

در انتخابات قبلی پدرام کانديد بود و کمتر از دو در صد رای برد ، اينکه اينبار رئيس و معاون اين . جمھور شوند
  .شود رای خواھند برد ، در عمل ديده حزب چقدر

ً ھار و يکی از بزرگان مواد مخدر است، فعالاز قومندانان قديمی حزب اسالمی در ننگرکھ  ميرويس ياسينی- ١٠
وی را ھمه کانديد آی اس آی . معاون ولسی جرگه پوشالی ميباشد و با امنيت ملی در تماس نزديکی قرار دارد

   .ميدانند
 نزديک با ۀاست ، در رابطاز اندکی سواد نيز برخوردارکه نماينده قندھار در ولسی جرگه و   شھال عطا- ١١

او . به شدت گمنام است .  دارد و ميگويد که وقتی به قدرت رسيد فقط اصول داوود خان را پياده ميکندپاکستان قرار
  .ھم شوق مشھور شدن را دارد

 که برادر حاجی قدير و عبدالحق است، به اين خاطر خود را کانديد کرده که ميگويد چون دو یئ  بريالی ارسال- ١٢
لذا مستحق رياست جمھوری است، برادر ديگرش حاجی دين محمد اکنون برادرش را در جنگ از دست داده است ، 

  .والی کابل ميباشد
  .کوفی که فرد گمنامی است، از واليت بدخشان ميباشد و بيشتر به  تيپ ببرک کارمل حرف ميزند بازمحمد - ١٣
کا زندگی کرده و  امان هللا خان است ، مدتھا در امريۀکه پسر سردار غفور خان و برادر زاد  علی سراج- ١۴

 ۀدر برنام. ميگويد که فاميل او مستحق رياست جمھوری است ، چون با امان هللا خان غدر صورت گرفته است
  . و اينکه ديگر چه کاری را بلد است تا حال نگفته استآشپز بسيار خوبی استمھمان يار تلويزيون طلوع گفت که 

 به آن اشاره داشته و ھمه ميدانند، ً چيزی نگفته ، اما تلويحاخوددی  که تا حال مستقيما از کاندي داکتر عبدهللا- ١۵
اينکه چقدر طالع او درين جبھه باال . بيشتر منتظر تصميم جبھه ملی به رھبری ربانی است که اعالن موضع کند

 ھم ھه ملیی ھا بسيار نزديک ميباشد و جبئافراد جبھه ملی است که به امريکااو يکی از . خواھد شد معلوم نيست 
 نارنجی که رنگ نظم نوين جھانی است داده و به اين صورت آنطرف زميناش را درين روز ھا سر عنوان نشريه 

  .چشمک زدن ھايش را بسيار کرده تا نگويند که جبھه ملی فقط به دھل روسيه، ھند و ايران ميرقصد
نيز يکی از کانديدان . ک اوباما ميباشدکه حال والی ننگرھار است و از دوستان نزديک بار  گل آقا شيرزی- ١۶

ی ھا در قندھار و ننگرھار ئقداری کار و امکاناتی که امريکاوی از افرادی است که به خاطر م. احتمالی ميباشد
برايش داده تا حدی مورد تائيد برخی از ساکنان اين دو واليت قرار دارد و به اين خاطر اگر خود را کانديد بکند 

  .ر ساز خواھد بودبرای ديگران خط
ول سالون ؤاطالعات و فرھنگ مس که از اعضای حزب اسالمی گلبدين است و فعال در وزارت  حليم تنوير- ١٧

اما حزب اسالمی از او حمايت نميکند و بيشتر اين حزب . برگزاری کنفرانس ھای مطبوعاتی است نيز کانديد است
  .از کرزی حمايت خواھد کرد

ه ميگفت و مدتھا مشاور يکی از شھزاده ھای عربستان بود، نيز کانديد ميباشد غ زمانی ناب که خود را سيد جالل- ١٨
  .و گفته ميشود که مصرف او از سوی عربستان پرداخته ميشود

وی که بعد از کودتا عليه نجيب به پاکستان . که يکی از جنايتکاران خلقيست نيز کانديد ميباشد  شھنواز تنی- ١٩
دين جبين سائيد، مدتھا زير نظر آی اس آی قرار داشت و در اسالم آباد برايش خانه و محافظ رفت و به درگاه گلب

  . حال ميخواھد رئيس جمھور افغانستان شود. داده شد وحزبی را ساخت
ارنوال بود از اعضای قديمی حزب اسالمی است و به قول خودش برای تبليغ و  که قبال لوی څ عبدالجبار ثابت- ٢٠

ز صدای امريکا به نفع حزبش و به اجازه ای گلبدين به اين راديو رفته است و چون او در بدل ھفت صد استفاده ا
وی از نظر . ھزار دالر در امريکا خانه خريد و گلبدين به او پول اين خانه را نداد، او ھم به حزب سياف رفت

 نوشيدنلکول زندانی می کرد خود در کناردماغی آدم غير نورمال است و در حالی که ديگران را به خاطر نوشيدن ا
 . الکول رقاص ھم است

 که از خلقی ھاست و حال برای برابر کردنش با شرايط جديد حزب فراگير ترقی و پيشرفت  حبيب منگل - ٢١
  .افغانستان را ساخته ، نيز خود را کانديد کرده است

  :   طالب در ولسوالی کجکی واليت ھلمند١۵مرگ 
مربوط » ھده کلی«ريل نيرو ھای اشغالگر زير رھبری امريکا و نيرو ھای اردوی پوشالی  در  اپ۵به تاريخ 
 نفر طالب درين قريه ١۵  آن را به راه انداختند که در جريانه يی کجکی واليت ھلمند، عمليات تصفيولسوالی

زارش شده بود، بيش از پانزده در اين عمليات که توسط عوامل استخباراتی امريکا گ. غافلگير شده و ھمه کشته شدند
اين . ی افتادئاک به دست نيرو ھای امريکا واسکت انتحاری و مقداری تري٢۵ميل سالح ، دو کانتينر مواد منفجره، 
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ی ھا بسيار با اھميت است، زيرا تصميم دارند توربينی را بر دريای ھلمند درکجکی نصب ئعمليات برای امريکا
ی، دنمارکی و ئی، انگليسی ، کانادائ تا کجکی چھار ھزار نيروی امريکال آن از قندھارکنند، توربينی که برای انتقا

ی ئ از دوصد نفر تلفات داده، امريکا کيلومتری، طالبان بيش١٨٠نيرو ھای افغان شرکت کرده بودند که درين مسير 
يد ميکند، برای تامين برق  ھزار کيلووات برق تول٢٠ھا و انگليس ھا ميخواھند با نصب اين توربين که بيش از 

پايگاه ھای خود از آن استفاده کنند و به اين خاطر در برابر اجتماع نيرو ھای مسلح طالبان در کجکی حساس 
    .    ميباشند و تا حال طالبان درين منطقه تلفات گسترده ای را متحمل شده اند

 


