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   افغانستان- گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۶۵(  

  
  

  !!  ھا ئیکرزی در مخالفت با امريکا

در برگذاری انتخابات پوشالی رياست جمھوری، کميسيون .  اش قرار داردئیکرزی زير فشار باداران امريکا

ن دو نفر افغان و سه خارجی قرار داشتند، با اينکه در اول نتايج انتخابات را قبول داشتند، آبررسی شکايات که در

اء و شمارش آر که معاون يوناما در کابل بود، اعالن کرد که درانتخابات ئی امريکاگالبرايتاما بعد از چند روز 

 ھا تصميم داشتند تا ئی است و بعد با اينکه کای آيده او را از کار برکنار کرد، اما امريکاگرفتهتخلف صورت 

ی از داکتر عبدهللا برنده اعالن کنند و به اين خاطر لودين و نجفی را زير فشار قرار دادند، أکرزی را با ده ھزار ر

شرمانه اشک ميريخت اعالن کرد که در دور دوم برگذاری انتخابات اما اين کار نشد و داکتر عبدهللا در حاليکه بي

 اش مجبور شده است که لودين و نجفی را از کار برکنار ئیبعدازين کرزی زير فشار باداران امريکا. شرکت نميکند

ه که  که با اعضای اين کميسيون گذاشت، اعالن کرد که خارجی ھا او را زير فشار قرار داده ایوی در جلس. کند

اين دو را از کار برکنار کند و بعد چند حمله بر خارجی ھا کرد و گفت که اگر مداخالت خود را در افغانستان ادامه 

وی گفت که خود را از . د، دولت کنونی به دولت نوکر و ياغيگری فعلی به جنگ مقاومت ملی مبدل خواھد شدنبدھ

 که اگر گفتد و در جای ديگر ند که در کارھايش مداخله کنزير بار خارجی ھا رھانده است و ديگر اجازه نميدھ

 طالبان خواھد پيوست و بعد در سفری به قندھار در ميان سه ھزار هی ھا بر او ادامه پيدا کند، وی بفشار خارج

 او را زير فشار قرار ميدھد و بر طالبان صدا کرد که او خود را از خارجی ھا امريکارئيس قوم ابراز داشت که 

اين سخنان کرزی از چند روز به اين سو در مطبوعات داخلی . الص کرده، شما ھم خود را از خارجی ھا برھانيدخ

انعکاس وسيعی داشته، داکتر عبدهللا درين مورد گفت که سرمايه گذاری ھای امريکا بر کرزی درست نبوده و او 

ارد تا او را مورد قبول قرار دھند، اما از  ھا کرده و تالش دئیخود را کانديد جاسوسی صد درصد برای امريکا

 پابوسیجائيکه او در روابط بسيار نزديک استخباراتی با فرانسوی ھا، ايرانی ھا و ھندی ھا قرار دارد، لذا با تمام 

اين باورند که اوباما در سفرش به کرزی اخطار کرده که بايد فساد  برخی ھا به. دن ھا او را قبول ندارئیھا ، امريکا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به مجردی که اوباما بعد از شش . را از اداره اش گم کند، اما حرف ھای پشت پردۀ او با کرزی تا حال روشن نيست

 ميگويند که به زودی ً ھا عالوتائی ھا کرد و امريکائی کرزی شرع به مخالفت با امريکا، از افغانستان بر آمدساعت

  کرزی را زير فشار قرار داده اند که بايد برادرش را از ًراعمليات شانرا در قندھار آغاز کرده و به اين خاطرظاھ

برخی ھا به اين .  ھا گفته اند که او را دستگير و يا ھدف قرار خواھند دادئیقندھار خارج کند و در غير آن امريکا

 از کار ء ھا تالش دارند تا کرزی را از طريق مزدوران خود در پارلمان با دو سوم آرائینظرند که شايد امريکا

 ھا مزدوران گوش به فرمان ئی ھا مشکل نيست زيرا به مجردی که امريکائیبرکنار دارد و اين کار برای امريکا

اما فکر نميشود که در شرايط کنونی اين کار . شانرا دستور بدھند که کرزی را برکنار کنند اين کار را خواھند کرد

  .  ندنرا بک

  

  :ته شدندی در افغانستان کشالمانسه سرباز 

 اپريل در چھاردرۀ واليت قندوز در درگيری با ٢ی به روز المان قبول کرده است که سه سرباز المانوزارت دفاع 

ی که خود را برای ساختن يک پل و پاکسازی ماين ھا آماده ميکردند بر يک المانسربازان . طالبان  به قتل رسيدند

 زرھی آنان مين منفجر شد و به دنبال آن طالبان از پشت بام ھا اين نيرو ھا را مورد حمل قرار دادند و چون لهوسي

ًو از جانب ديگر عمليات آنھا برای اشغالگران المانی کامال غير  جابجا شده مواضع مستحکمیاين نيرو ھا در 

 گفته ميشود که تعداد طالبان درين درگيری به دو .ند نشدبه دفاع سريع از خودی قادر المان، نيرو ھای متظره بود

ی درين الماناما گزارشات رسيدۀ بعدی از ولسوالی چھاردرۀ کندز حاکی ازان است که نيرو ھای . صد نفر ميرسيد

  . زخمی داده اند شماری ھم کشته و٨درگيری 

  

  : لد چرس جھانؤافغانستان بزرگترين م

س دفتر ئيان اخير بزرگترين توليد کننده ترياک جھان بوده، اينکه ماريو گوستاو ر به دنبال اينکه افغانستان طی سالي

 نظر توليد چرس نيز در جھان ازمبارزه با جرايم جنگی و مواد مخدر سازمان ملل اعالم کرده است که افغانستان 

  آنجارفته است و از ھزار ھکتار زمين زير زرع چرس ٢۴ تا ١٠در سال گذشته در افغانستان بين . اول شده است

ه اين ترتيب افغانسان  تن چرس حاصل برداری شده است که اين رقم در افغانستان نمونه نداشته و ب٣۵٠٠ تا ١۵٠٠

  . لد چرس جھان ميباشدؤبزرگترين م

ين  استعمال اين ماده در افغانستان به مقايسۀ ترياک و ھيروئحال در افغانستان استعمال چرس از سالھا رايج بوده و 

يکی از والياتی که بيشترين توليد چرس را دارد، واليت بلخ است که در سالھای اخير .  اعتياد گفته نميشودًاصال

 ترياک در جھان فوق العاده تناسب العاده زياد شده است و با  اينکه قيمت چرس به فوقتوليد اين ماده درين واليت 

و با اينکه   به تناسب ترياک فوق العاده زياد ميباشدآن ھر بوتۀ ن است، اما کشت آن آسانتر از ترياک و توليدئيپا

 تن رسيده بود ۶٩٠٠ تن بوده، اما توليد ترياک درين سال به ٣۵٠٠ چرس در افغانستان در سال گذشته ئیتوليد نھا

ھان در  و اين از محصوالتی است که با دموکراسی استعماری امپراتوری جکه تفاوت بسياری را به نمايش ميگذارد

  . حال گسترش می باشد

 

  :جنگ در شيرين تکاب
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ی برخوردار ئرام واليت فارياب ميباشد و طالبان درين منطقه از نفوذ باالآشيرين تکاب يکی از ولسوالی ھای نا 

 از طريق ولسوالی غورماچ ھميشه مورد فارياب.  گزارشات بسياری از درگيری درين منطقه ميرسدکه ميباشند

 خارجی از يکسو و  وادارۀ مستعمراتی درين ولسوالی ميان نيرو ھای اپريل ۴به تاريخ .  قرار ميگيرد تھديد طالبان

 ی نفر طالب به قتل رسيدند، اما به نيرو ھا۶رخ داد که در جريان ی  از سوی ديگر درگيری شديدنيرو ھای طالب

  .نداه  ابراز نکرديزیچطالبان درين مورد سکوت کرده و .  و خارجی آسيبی نرسيد پوشالیدولت

درين . درين ميان در اثر انفجار يک ماين در آھنگران غزنی بر موتر حامل مردم ملکی نه تن کشته و زخمی شدند

چنانچه به تاريخ سه اپريل در اثر انفجار ماين کنار جاده در .اواخر در افغانستان جنگ ماين افزايش يافته است 

با قتل .  انگليس بود به قتل رسيد سلطنتیاز که مربوط به قطعۀ سوم اردوی ولسوالی کجکی واليت ھلمند، يک سرب

  .  نفر رسيد٢٨٠انگليسی در افغانستان به ۀ اين سرباز انگليسی ، تعداد سربازان کشته شد

  

  : از عراق به افغانستانانقل و انتقاالت امريکائی ھ

بزرگترين  ، از عراق به افغانستانئیشغالگر امريکاگيرد تا در چوکات کاھش نيرو ھای ا اردوی امريکا آمادگی می

 ئیجاه اردوی امريکا اينک تالش دارد تا در قالب جاب. عمليات انتقال تسليحات و تجھيزات جنگی را آغاز کند

تسليحاتی و لوژستيکی حدود سه مليون قطعه سالح و تجھيزات را در بزرگترين عمليات بعد از جنگ دوم جھانی به 

 درصد مراحل ٣۵ ويليام جی قومندان اردوی سوم امريکا در کويت به خبرنگاران گفت که تا اکنون .سر برساند

مقدماتی اين عمليات موسوم به نيکل دو که از جون گذشته آغاز شده است، به سر رسيده و تالش برای ختم آن وجود 

  .  گستردگی استعمار در کشور ما می باشدۀوضوح نشاندھنده  و اين بدارد

 


