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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ اپريل ٠٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٤(  
  

  :عساکر اشغالگر کشته شدند

زيرا ھفتۀ گذشته طالبان . يات گسترده را به راه انداخته انداز چند روز به اين سو نيرو ھای اشغالگر در کنر دو عمل

 ئیاين دو عمليات که بيشتر توسط نيرو ھای امريکا. آورندو القاعده قادر شدند که ولسوالی وانت وايگل را به دست 

ا اينک و ام و مزدوران داخلی شان رھبری و سازماندھی شده است، تا حال به تلفات جانی بسياری ھمراه بوده است

 از ميدان جنگ گزارش می رسد که شش سرباز مربوط به پيمان ناتو در اين جنگ به قتل رسيده اپريلبه روز دوم 

که در کنر ئياما از جا. بازان در کجای اين واليت کشته شده تا حال چيزی گفته نشده استراينکه اين س. است

 ئین شش سرباز کشته شده مربوط به نيرو ھای امريکا مستقر اند، احتمال زياد می رود که ايئی امريکاسربازان

  . نفر می رسد١١٠خارجی از اول سال تا امروز به ۀ باشندو با اين کشتار تعداد سربازان کشته شد

  

  :تمديد ماموريت سربازان ھنگری

 تن ٥٠٠به نيرو ھای ھنگری که .  تمديد کرد٢٠١١ر بانش در افغانستان را تا ماه اکتموريت سربازأدولت ھنگری م

استقرار  کابل نيز ئیبخشی از اين نيرو ھا در ميدان ھوا. می رسند، در واليت بغالن در شھر پلخمری مستقر اند

موريت خود را أ نيرو ھای ھنگری از افغانستان بيرون خواھند شد و يا بازھم م٢٠١١بر اينکه بعد از اکت. دارند

 و تا  سرباز کشته داده استچھار ھنگری تا حال در افغانستان  نفری٥٠٠نيروی . تمديد خواھند کرد، معلوم نيست

  .اکنون به سان سگ ھای امپراتوری جھانی در افغانستان حضور دارند

ناگفته نبايد گذاشت که موجوديت سربازانی از قماش سربازان ھنگری، پوليند، نيپال و ديگر کشور ھای خورد و 

ود آنھا امکانات مالی گسترده از جانب امپرياليزم غرب به ھمراه دارد کوچک در افغانستان به عالوۀ آن که برای خ

و می توانند بر حمايت دايمی امپرياليستھا تکيه نمايند، برای کشور ھای غربی به خصوص امپرياليزم جنايت گستر 

  .امريکا نيز بيشتر از ارزش جنگی و نظامی، اھميت تبليغاتی به منظور مردم امريکا و جھان دارد
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  :حمله بر دفتر يوناما در مزار

 به آتش سپتمبر مارچ کشيش جونز در امريکا قرآن ، کتاب مسلمانان را در اعتراض به حادثۀ يازدۀ ١٨به تاريخ 

ان معترض به آتش ئي قرآن را در ميان جمعی از امريکاسپتمبراو که قبالً تصميم داشت تا در روز يازدھم . کشيد

 جلوگيری شد و دليل اين جلوگيری برانگيخته شدن خشم مسلمانان در برابر نيرو ئیبکشد، از سوی مقامات امريکا

اما باالخره اين کشيش کار خود را کرد و اين .  در افغانستان و ساير کشور ھای مسلمان بودئی امريکا ھای اشغالگر

 . رو به رو نشدئیبار با واکنش مقامات امريکا

 جمعه تاريخ اول اپريل، در شھر ھای باميان، شبرغان، ھرات، مزار و در اعتراض به اين عمل کشيش جونز روز

اما در مزار اين .  سر داده شدئی صورت گرفت و شعار ھای ضد امريکائی ھائیھپيماانماز جمعه راز کابل بعد  

چون عده ای  از روحانيون مزار به شمول رئيس شورای واليتی آن در صحن روضه . حرکت به شدت خونين گشت

به دنبال فير اما در برابر دفتر يوناما .  ين تظاھرات را سازماندھی کرده و به سوی دفتر يوناما در حرکت شدندا

 و تظاھر کنندگان که در ميان شان افراد مسلح ھم حضور داشتند، رخ داد و بعد آنھادرگيری ميان محافظان دفتر

ا کشتن پنج نيپالی محافظ دفتر، سه تن از کارکنان مردم خشمگين گارد ھای محافظ دفتر را خلع سالح نموده و ب

 دو تن از اين خارجی مھاجمان. خارجی سفارت را به قتل رساندند که در ميان شان جسد يک خانم نيز ديده می شد

چون به علت رخصتی جمعه، کارکنان افغان اين دفتر در رخصتی بودند، لذا از اين کارمندان . ھا را سر بريدند

ی که از سوی آنھا جھت متفرق نمودن تظاھر کنندگان ئدر اثر مداخلۀ پوليس وشليک ھا.  نرسيدندکسی به قتل

 نفر زخم برداشتند که به گفتۀ داکتران شفاخانۀ مرکزی مزارشريف حال برخی از ٢٨ نفر کشته و ٥صورت گرفت، 

  . آنان وخيم می باشد و امکان ازدياد کشته ھا نيز متصور است

. د مسلح نيز وجود دارد تن را دستگير کرد که در ميان شان يک فر٢٩تفرق نمودن تظاھر کنندکان پوليس مزار با م

وليت اين عمليات را به عھده گرفته و از سر بريدن دو نفر نيز فھميده می شود که افراد طالبان در اين ؤطالبان مس

  .غاز کرده بودند بر دفتر يوناما را آنھا آئیتظاھرات حضور داشته و گلوله باری ابتدا

 اپريل تظاھرات خشمگينی در قندھار نيز به راه افتاد که در ظرف دو ٣ و ٢  و يکشنبه شنبهدر اين حال در روز 

 اپريل در ٥اين تظاھرات به تاريخ .  تن زخمی شدند٢٨ نفر کشته و ٨روز در اثر درگيری پوليس با تظاھر کنندگان 

راه افتاد که در آن اخوانی ھا نقش اساسی داشتند، اما بی ھيچ درگيری و پوھنتون کابل نيز به وسيلۀ محصالن به 

  . جنجالی پايان يافت

ملتی چنين نتايجی به بار می آورد و با اينکه کشيش جونز بعد از و  عقايد مذھبی مردماين روشن است که جنگ با 

که او با به راه اندازی چنين بازی اين ھمه کشتار در مزار، از عمل خود اظھار پشيمانی نکرد، اما روشن است 

با اينکه کشيش جونز فکر می کند که با چنين حرکت ھای . عمداً به خرمن احساسات مردم در افغانستان آتش زد

ھستريک می تواند افکار عمومی جھان را عليه مقدسات اسالمی بر انگيزد و در تضعيف اين روند ياری برساند، 

 کشيش و حاميان او نا دقيق بوده و با چنين عملی نه تنھا دموکراسی دينی را به نمايش اما می بينيم که محاسبات اين

چون مقابله با مقدسات دينی کار .  نمی گذارد که  نوعی برخورد فاشيستی ضد دموکراتيک را به کار می بندد

  .ی است که کوچکترين درکی از دين و نفوذ آن در ميان توده ھا ندارندئفاشيست ھا

 به  ند سال به اينسو دفتر نمايندگی ملل متحد زير نام يوناما در افغانستان، از مشھورترين و معتبر ترين دفتر ھا از چ

برخی ھا اين دفتر را سکان گردانندگی سياست در افغانستان می دانند و چون در اين سالھا در .  حساب می آيد
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سيار نزديک با اياالت متحدۀ امريکا و يا در چنگ سياست ھای خاص افغانستان و جھان در ھمکاری و ھمگامی ب

امريکا  قرار داشته، لذا در حاالت خاصی، مخالفان حضور نظامی امريکا در افغانستان،  اين دفتر را ھدف قرار 

 چند فرد مسلح بر مھمانخانۀ اين دفتر در کابل حمله بردند که خسارات و تلفاتی به جا گذاشتند و ٢٠٠٩در . می دھند

که چنين برخورد ھای ھستريک و عصبيت ھای نا مھاری گاه گاه نسبت به اين دفتر از سوی مخالفان دولت و اين

حضور نظامی امريکا در افغانستان  سر می زند، چيزی جزاينکه فکر می شود که  اين دفتر در خدمت تھاجم 

ن در دوران امارت شان نيز روابط خوبی طالبا. نظامی امريکا به افغانستان قرار دارد، چيز ديگری بوده نمی تواند

  . با ملل متحد نداشتند و از اينکه اين دفتر دولت ربانی را به رسميت می شناخت، شديداً ناراضی و عصبانی بودند

مين شده، چقدر شکننده می أحملۀ ديروز طالبان بر دفتر يوناما نشان داد که امنيت در والياتی که فکر می شود، ت

به نيرو » نا امنی«وليت  ؤوليت امنيت نه که مسؤمس خاطر برخی ھا باور دارند که در ماه سرطان باشد و به اين

ھای افغان سپرده می شود، زيرا امنيت در کل کشور زنجيرۀ به ھم پيوستی است که نمی شود، امنيت و نا امنی ھای 

فان در ولسوالی ھای يک واليت سنگر چون تا زمانی که مخال. مرکز يک واليت را جدا از ولسوالی ھای آن دانست

چيزی که در عمليات ديروز طالبان . و پايگاه دارند، ھر آن امکان می رود که مرکز واليت را نيز ھدف قرار دھند

. در مزار شريف ديده شد که چگونه مخالفان، آن را به دقت طرحريزی کرده و ضربۀ دلخواه خود را وارد نمودند

آنی او در افغانستان و ساير کشور ھای اسالمی چه اسبه نکرده بود که احساسات ضد قرکشيش جونز ھم اين را مح

حملۀ ديروز در مزار  ختم اين واکنش نبوده، بلکه آغاز آن خواھد بود و بايد . سوزاندی را خواھد ئتر و خشک ھا

  . انتظار کشيد که در کشور ھای اسالمی ديگر چه قوغ ھای زير خاکستری را شعله ور خواھد ساخت

  

  :عنايت هللا قاسمی دستگير و رھا شد

 به کوشش محمود کرزی ٢٠٠٦ه در سال  است، بعد از آنکئیعنايت هللا قاسمی که يکی از سر سپردگان امريکا

نکه قرار شد يک ھزاره وزير آبرادر حامد کرزی کابل آمد به حيث مشاور حقوقی کرزی مقرر شد، اما بعد از 

اما بعد از برکناری گفته شد که او .  در کنار کرزی بود و او را به اين سمت مقرر کرده آمادویترانسپورت شود، 

 اوون دالر را دزدی کرده است و به اين خاطر برايش دوسيۀ دزدی را درست کرده و  ملي٩در مدت وزارتش مبلغ 

  .ارنوالی احضار نمودندرا به څ

 آتش از افرادی است که به جرم اختالس و دزدی به اصطالح زير  نادر ویعنايت هللا قاسمی در کنار چکری، قادر

اما او که از مليت ھزاره . ضار و روانۀ نظارت خانه شدارنوالی اح مارچ به څ٢٩تا اينکه در . شتندتعقيب قرار دا

 قيد هاست به زودی مورد حمايت خليلی معاون دوم کرزی قرار گرفت و سه روز پس از نظارتخانه  به اصطالح ب

چون عالوه به .  قاسمی با اين مقدارپولی که دزديده است برای کسی قابل تعجب نبودئیاين رھا.  ضمانت رھا شد

قاسمی که از اين پولھا در شھرک . حمايت کرده و به زودی از قيد رھا گرديدۀ فساد وستم نيز از اين جرثومخليلی، د

 او ئیاميد سبز برادر خليلی خانۀ بزرگی اعمار کرده ، اکنون در رسانه ھا در کابل مطرح بحث بوده و بسياری رھا

چکری . سيده و قادر به ادامۀ دستگيری او نخواھد شدارنوالی به او نرکه زور څست اين در حالي. را انتقاد می کند

از مصرف ) شايد مليون ھا دالر را دزديده باشد(که يکی ديگر از وزرای کرزی بود با دزديدن چھارلک دالر

حاجيان برايش دوسيه درست شد، اما او بعد از تشکيل اين دوسيه به لندن گريخت و مورد حمايت انگليس ھا قرار 

اد که از سالھا در روابط جاسوسی با انگليس ھا قرار داشته و تالش ھای به اصطالح برگرداندن او گرفت و نشان د

نادر آتش که پول ھای .  نرسيد و حال در لندن با آرامش خاطر زندگی داردئیاز طريق پوليس متروپول نيز به جا
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نوع الخروج اعالن شد، اما به حمايت ارنوالی مم شرکت دزديد و بعد از سوی څئی افغان ھواابسياری را از آريان

 پل را در تلويزيون ۀ اش از کابل کشيده شد و اکنون در امريکا زندگی می کند و دخترش که برنامئیدوستان امريکا

 به حساب می آيد که اگر به خاطر اين نازدانه ھم باشد، کسی در ئیطلوع به پيش می برد از نازدانه ھای مھم امريکا

  . نيست به نادر آتش بگويد که باالی چشمت ابروستافغانستان قادر

  

  :اختالفات در ميان دستگاه نظامی امريکا

 با ه ایک سال قبل جنرال ستنلی مک کريستال قومندان عمومی نيرو ھای امريکا و ناتو در افغانستان طی مصاحبي

ن معاون رئيس جمھور امريکا وی جوبايد. مقامات دولت امريکا را مسخره کرد» رولينک استون «ئیمجلۀ امريکا

 ھا او را قھرمان تسخير و فتح ئیرا دلقک خواند، سفير ايکانبری را محافظه کار و ترسو ناميد و با اينکه امريکا

عراق می دانستند، اما اوباما او را به واشنگتن احضار نمود و به پاس خدماتش برای دولت امريکا ، از محاکمه اش 

 فرماندھی نيروھای امريکا و ناتو در افغانستان برکنار شد که وظيفه اش را در وزارت صرفنظر کرد ونه تنھا از

ج انتقادات اوباما زيرا در او. حرکت ھای مک کريستال در آن زمان تا حدی حيران کننده بود. دفاع نيز از دست داد

کا  او کرزی را ھمراھی می بايدن بر ادارۀ کرزی بازھم درسفر ھا و مالقات ھا عوض سفير امريو معاون او جو

کرد و آغازعمليات قندھار را که مدت ھا بر او کار کرده بود، به فرمان کرزی موکول کرد و باالخره اين عمليات 

ی مبنی بر اختالف نظر ميان ديدگاه ھای ئدر ھمان زمان تبصره ھا. بر طبق نقشه و پالن او صورت نگرفت

جود داشت و حتی گفته می شد که با بودن رابرت گيتس جمھوريخواه بر  وئینظاميان و غيرنظاميان ارشد امريکا

 تا سياست پنجۀ آھنين بوش و جمھوريخواھان را در افغانستان داردکرسی وزارت دفاع، اين وزارت تا ھنوز تالش 

 .پياده کند و صحبت ھای تند و تيز و تحقير آميز مک کريستال از اين سياست و اختالف آب می خورد

بعد از يکسال بار ديگر گفته می شود که جنرال ديويد پتريوس نيز از فرماندھی نيرو ھای ناتو و امريکا در اينک 

به اين سمت گماشته می شود و به »  سنت کام«معاون قومندان » جان الم«افغانستان برکنار و به جای او جنرال 

ی از  تحليل گران را ثقه می سازد که باور برخ.  می شودمقرر» کرتيس سکاپاروتی«جای معاون او جنرال 

پتريوس با ديدگاه ھای جوبايدن معاون اوباما مخالف است، با ايکانبری در رقابت قرار دارد و روابطش با کرزی به 

بوده که بخش ھای بيشتری نشدت خراب می باشد، برنامه ھای جنگی او نه تنھا در آوردن امنيت در افغانستان موثر 

اين مخالفت ھا و شکست سياست ھای جنگی پتريوس .  دست داده و مخالفان چند برابر قوی  شده اندافغانستان را از

 رسيده که حال بايد بار و بنه از افغانستان بربندد و به اروپا برود و وظيفۀ فرماندھی عالی متفقين در آن ئیبه جا

عالوتاً جنرال پترويس از سرطان پروستات . ستقاره را به عھده بگيرد، کاريکه او از مدتھا اشتياق آن را داشته ا

  .رنج می برد و برای تداوی دوامدار او اروپا محل مناسبتری نسبت به افغانستان به حساب می آيد

 با مقامات دولت اوباما، مخصوصاً جوبايدن را اخيراً در اعالن جوبايدن ئیعمق اختالفات نظاميان ارشد امريکا

 و رد فوری آن توسط پتريوس، می توان به آسانی ٢٠١٤ از افغانستان تا ئیی امريکامبنی بر خروج کامل نيرو ھا

با اينکه رئيس جمھوران امريکا قدرت اصلی را در دست دارند، اما در دورۀ قبل و اينک در زمان اوباما . حدس زد

ند و بر سياست ھای جنجال ھای اصلی را معاونان رئيس جمھور ھای امريکا به عنوان افراد شاخص بر می انگيز

ديکچينی که در دو دوره معاون بوش بود، در طرح سياست ھای . دنامريکا به شدت تاثير گذار بوده و می باش

امريکا بر افغانستان و عراق نقش بسيار مھمی  بازی کرد که حتی برخی از تحليل گران لشکر کشی امريکا بر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

ستند و اينک تاثير گذاری ھای نظرات جوبايدن بر سياست ھای عراق و افغانستان  را ناشی از دکترين او می دان

  .ر در رھبری نظامی امريکا در افغانستان می شودييکاخ سفيد در حدی است که قادر به تبديلی پتريوس و تغ

وليت امنيت را به نيرو ھای افغان بسپارد، طرح ؤ بر اينکه ناتو بايد به تدريج مسبعد از کنفرانس ليسبون و تصميم

 ھزار نيرو دارد، به پيش کشيده شد و اين ١٢٠جديدی برای چگونگی کار نظامی امريکا در افغانستان  که بيش از 

ر پتريوس و يير جدی در فرماندھی امريکا در افغانستان به دنبال نداشته باشد که اينک با تغييطرح نمی توانست تغ

  ..معاون او به روشنی خود را نشان داد

ر جدی رو نما نمی گردد، ييبه ھر دليلی که باشد، در ستراتيژی مجموعی امريکا در افغانستان تغ تبديلی پتريوس 

ت ھای ملکی و سی اند که به وسيلۀ ستراتيژيئچون در چنين شرايطی فرماندھان نظامی فقط مجری سياست ھا

 شود و اين برای طوالنی نظامی امريکا در کاخ سفيد، پنتاگون، سازمان سيا و وزارت خارجه آن کشور طراحی می

مدت است که گاه به زودی و گاه در دراز مدت مھره ھای مثل پتريوس می روند و می آيند، اما اصل سياست 

  .ھمچنان در جای خود باقيست

  پوشالیبا رفتن پتريوس بايد انتظار کشيد که جانشين او و معاونش چه برخوردی با کرزی و در مجموع دولت

مناسبات او با نمايندۀ خاص اوباما و سفيرامريکا در . صلحی که پيش کشيده شده، خواھند داشتافغانستان و روند 

کابل چطور پيش خواھد رفت و باالخره آيا قادر به پياده نمودن سياست ھای نظامی پيچيده و چند جانبۀ امريکا در 

ريوس ناکام ارزيابی شده و ھر سه چيزی که تا حال مک کرنين، مک کريستال و پت. افغانستان خواھد شد، يا خير

  ..قومندان با دل خوش از افغانستان نرفتند

  

  

 

  


