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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١١ اپريل ١٧

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٥(  

 
  :ھفت مخالف دولت در فراه دستگير شد

 اپريل در ولسوالی باالبلوک فراه  ١٢ از روز ئیت پوشالی و امريکاعمليات اميد که توسط نيرو ھای دولدر جريان 

باالبلوک در گذشته يکی از پايگاه ھای مھم طالبان در .  تن از طالبان زنده دستگير شده اند٧آغاز شده است ، تا حال 

بان از طريق فراه اما بعد ازآنکه ايران به ارسال سالح و مھمات بسياری به طال. غرب افغانستان به حساب می آمد

 چند سنگيندر سال گذشته طی يک عمليات .  ھا تصميم گرفتند تا طالبان را از اين واليت برانندئیامريکا اقدام کرد،

 طالب اين ١٣٠ قريه مھم شيوان در اين ولسوالی را زير آتش گرفتند و با کشتن بيش از ئیوھای امريکارروزه ني

طالبان از اين ولسوالی گريخته و به ولسوالی پشت رود، رفتند اما نيرو .  دندولسوالی را در يک ھفته پاک سازی کر

 و ايتالوی طالبان را تعقيب کرده و با وارد نمودن ضربات سخت و کاری بر گروپ ھای طالبان اين ئیھای امريکا

به ھرات می روند ، واليت را به کلی پاکسازی کردند، چنانچه امروز تمام مردم بی ترس و ھراس از فراه با موتر 

 ھا تصميم بگيرند، می توانند ئیاين عمليات نشان داد که اگر امريکا. راھيکه از داخل باال بلوک و شيوان می گذرد

  .در ظرف چند روز بسياری از واليات را پاکسازی کنند

م سن و سال اند، از  که بيشتر آنان بچه ھای کنطالبااز  اما از چند روز به اين سو با آغاز بھار حدود صد نفر 

مدارس پاکستان به فراه آمده که دو ھفته قبل يک گروپ آنھا توسط نيرو ھای داخلی در قريۀ ننگ آباد محاصره شده 

 ھا می خواھند قبل از ئیحال که ھوا در فراه گرم شده، امريکا. بود و با استفاده از تاريکی شب موفق به فرار شدند

نھا را از منطقه برانند و عمليات اميد به اين خاطرروی دست گرفته آ متمکن شود، ئیآنکه اين گروپ طالبان در جا

  .شده است

  

   :روياروئی مزدوران در دولت پوشالی
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موران دولت پوشالی که ھميشه زير فشار و نارضايتی ھای مردم قرار دارند و ھر روز اين نارضايتی، أم

د، از اين بابت اشغالگران خارجی سخت ناراحت بوده، تالش می  می گردبيشتراعتراضات و انتقادات مردم بر آنھا 

اين از . کنند با عنوان کردن مسايل مصروف کننده، مردم را سرگرم نگھدارند و خاک به چشم توده ھای مردم بزنند

  .به آن آشنا شده اندن شگردھای معلوم و روشنی است که حال بخش بيشتری از مردم افغانستا

ارنوال دولت پوشالی چلنج بسيار مھمی برای دوطرف،   ولسی جرگه با اسحاق الکو، لوی څويلۀ طئیاولين رويارو

کمه حاالتی از سوی مؤزيرا اين ولسی جرگه تا ھنوز با س. مخصوصاً خاينان حاضر در ولسی جرگه می باشد

 است که سفارت امريکا اختصاصی که به فرمايش کرزی به وجود آمده روبه رو می باشند و با اينکه آيندۀ آن روشن

 کرده، اما کرزی طوری می نماياند که گويا آيندۀ اين ولسی جرگه در ھاله ای از ابھام تو ملل متحد از آن حماي

زيرا اسحاق الکو، لوی .  می رسيد که از روز اول گشايش آن ميان دوطرف محتمل به نظرئیرويارو. قرار دارد

توسط کميسيون مسخرۀ  برگزاری انتخابات، اعالن کرد که اکثر اين وکال از د نتايج اين دور  ئيأارنوال بعد از تڅ

طريق سرای شھزاده و دوبی به پارلمان راه يافته اند و شواھد و اسناد زيادی در اين مورد در دست دارد و به اين 

دم افغانستان آن را می اين را نه تنھا الکو که تمام مر( صورت عليه  اين انتخابات در ستره محکمه اقامۀ دعوا کرد

 به ظاھراً و بعد کرزی قضيه را ) ی دادأدانند که نه مردم در اين انتخابات شرکت کردند و نه کسی به اين خاينان ر

ستره محکمه محول کرد و به محکمه گفت که بايد اين افراد زير فشار قرار بگيرند و به اين ترتيب ستره محکمه، 

اين قضيه ترتيب داد و کرزی گشايش ولسی جرگه را موکول به روشن شدن محکمۀ اختصاصی را برای بررسی 

اما سفارت امريکا، دفتر يوناما و کميسيون اروپا ھمين نتايج دوبی و سرای . نتايج کار محکمۀ اختصاصی نمود

نتايج شھزاده  را پذيرفته و باالخره کرزی زير اين فشارھا مجبور شد تا تصميمش را عوض کند و قبل از اعالن 

کار محکمۀ اختصاصی، به گشايش پارلمان اقدام نمايد که اين پيروزی برای خاينان و متقلبان برنده و شکست سخت 

برای وکالی بازندۀ  بود، آنانی که دل از وکالت برنمی کندند و روز ھا تا شام در جاد ھای کابل راه می رفتند و 

و در اين ميان مال  و حتی يک نفر با آنان ھمگامی نمی کردفرياد می کشيدند و مردم به ريش شان می خنديدند 

رنجبر پرچمی بسيار فرياد می کشيد که اين انتخابات غير شرعی است و خواھان ابطال اين انتخابات و برگزاری 

  .انتخابات جديد بود

ارنوالی ر لوی څا اين معضله که باالخره کابا اينکه ولسی جرگه بعد از گشايش، رسماً کارش را آغاز کرد، ام

ومحکمۀ اختصاصی در برابر ولسی جرگه به کجا خواھد انجاميد، نا مشخص ماند، مخصوصاً که محکمۀ 

در اين . ی را در اختيار خود گرفت و ارزيابی خود را آغاز کردأاختصاصی به کمک پوليس  تمام صندوق ھای ر

تخدام کرده است، معاش بلند داده و فقط به خاطر و چندين تن ديگر را به عنوان کارمند اس  عضو دارد٥محکمه که 

اما اعضای ولسی جرگه اين محکمه را غير قانونی خوانده . اين پول ھا تالش می کنند تا کار آن را مدتھا ادامه دھند

و در ديدار عاجل با کرزی از او خواستند که انحالل آن را اعالن کند، چون می گويند که اين محکمه طبق قانون 

برخورد کند و ه ای ی ساخته نشده، قانون اساسی مسخره ای که ھر آدمی در قدرت می تواند به آن چون ورقپاراساس

 بايد از سه محکمه بگذرد و يک محکمه صالحيت ئیندازد، آنھا اين دليل را می آورند که ھر دعواآن را به دور بي

ررسی نتايج محکمۀ اختصاصی سه محکمه را داير  را ندارد، اخيراً کرزی گفته است که برای بئیدادن دستور نھا

د کرد، کرزی پشقلی ھم به حساب نمی آيد که آن را رد ئيأدانند که چيزی را سفارت امريکا تمی کند، اما مردم می 

  .کند
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ارنوال وجود  څ اما از روز ھای اول کار اين ولسی جرگه و خشمی که نزد اعضای آن نسبت به گفته ھای لوی

ارنوال طی  به ولسی جرگه بيايد، اما لوی څ اپريل  از او خواستند تا جھت دادن پاسخ به پرسش ھا٦ز داشت، به رو

نامه ای با استناد به قانون اساسی، اداره اش را مستقل خواند و از رفتن به ولسی جرگه معذرت خواست که خشم 

ارنوال را صميم گرفته شد تا لوی څ تن ت١١٨ی  وکيل حاضر با را١٢٦وکالی ولسی جرگه شعله ور تر شد و از 

  . اپريل استيضاح کنند١١روز

 وکيل حاضر بودند، ھمان آش و کاسۀ ١٢٦ وکيل در اين جلسه، فقط ٢٤٩ اينکه در آغاز کار ولسی جرگه چرا از 

دور قبلی است که بازھم جريان دارد و بسياری از مردم به اين باورند که اين خاينان که چپ و راست خود را 

 ملت می نامند به کار ھای کميشن کاری و تجارت سياسی مصروف اند که  در هايندگان مردم و اين طويله را خاننم

ارنوالی بازھم معتقد است که در ھيچ جای قانون ا از نصاب خواھد افتاد، اما لوی څماه ھای بعد، کار آن روز ھ

  .ارنوال را داردتيضاح لوی څاساسی نيامده که ولسی جرگه صالحيت اس

با تمام الف و پتاق ھای ولسی جرگه که اعضای غير پشتون آن بيشتر غالمغال می کردند، روز شنبه بازھم الکو به 

 وکيل اکثريت ٩٠در اين جا پشتون ھا که با بيش از . ولسی جرگه نيامد و وکالی حاضر قادر به استيضاح او نشدند

، مشت ديگران را ھم از خاک پر ساختند و شدنشدند که با عدم حاضر نرا می سازند، نه تنھا خواھان استيضاح 

در حاليکه ديگران فکر می کردند که اين کار را . نشان دادند که تصاميم اين ولسی جرگۀ پوشالی را آنھا بايد بگيرند

  .به آسانی انجام داده می توانند

د يافت و خارجی ت ھا ادامه خواھوار است، برای مد که بيشتر بر عقده ميان حاکمان فاسد کنونی استئیاين رويارو

د داشت و کرزی نيز در اين ه به اشغال و مسايل ديگر بازخواھھا برايشان چک چک خواھند کرد و مردم را از توج

. جريان تصميم به معرفی ھفت وزير برای وزارتخانه ھای گرفته  که حال به وسيلۀ سرپرست ھا اداره می شوند

زھم خواھد توانست از سد اعتماد ولسی جرگه بگذرد و يا وزرای پيشنھادی او رد خواھند شد، بايد اينکه کرزی با

 به دالرانتظار کشيد، چون در ولسی جرگه ھر وقت وزير ی از اعتماد ولسی جرگه می گذشت بين چھار تا پنج لک 

نظر خود را از ولسی جرگه مصرف می رسيد و ممکن نبود که کرزی بدون چرب کردن بروت وکيالن وزير مورد 

ادی د وزرای پيشنھئيأه گر است و امکان دارد که برای تاما تا حال که ديده شده، کرزی فرد بسيار حيل. می گذشتاند

بين آن بوده و ھستند وبه اين باورند  ارنوال را  قربانی کند، کاريکه بسياری پيشاش  محکمۀ اختصاصی و يا لوی څ

ارنوال  را نيز برای چنين ضرورتی  به وجود ر گيری ھای لوی څی و دصۀ اختصاکه ايجاد جنجال ھای محکم

 تمام نخواھد ارنوال اين قربانی شدن، بسيار سختی اعضای محکمۀ اختصاصی و نه لوی څمگر نه برا. آورده است

نوال که ارمخصوصاً لوی څ. ک ھا دالر شده اند ھردو غريبی ھای خود را کرده و صاحب لشد، چون در اين مدت

  .در اين سالھا چند کميشن کارش پول ھای زيادی به کام او می ريزانند

  

  : جان سالم به در نخواھند برد،مال امامان

 دست به تبليغات وسيعی عليه نيرو ھای تخيراً عدۀ زيادی از مال امامان در بسياری از مساجد در کابل و والياا

 جھاد علنیمان که ھر صبح و شام چنين تبليغاتی می کنند، به صورت اين مال اما. اشغالگر در افغانستان زده اند

 اپريل لطف هللا ١٢به اين خاطر . عليه خارجی ھارا روا دانسته و به اين صورت به نفع طالبان نيز کار می نمايند

عامه تبليغ ی که عليه نظم ئمشعل سخنگوی امنيت ملی  طی يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که بعد از اين مال ھا

  .می کنند، جان سالم به در نخواھند برد و نيرو ھای امنيتی بيدار ما آنان را تعقيب خواھند کرد
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چھرۀ مشھور و شناخته ای يکی ازدر اين حال اعالن شد که مال جمعه باشنده ولسوالی نادعلی واليت ھلمند که 

مال . ستگير شده به خبرنگاران نشان داده شدجالدان طالبی است  و در روز ھای اخير توسط امنيت ملی ھلمند د

 رسانه  درجمعه که مالی مسجدی در مارجه است، قبالً نيز در مورد جالدی و قساوت ھای او نسبت به مردم بيچاره

 کميسيون طالبان در ھلمند است که بر جزای مردم تصميم می گيرند، رياست واو عض. ھا چيز ھای نوشته شده بود

مال جمعه در روز ھای عيد قربان با کارد کالنی که ھميشه در بغل . مال عبدالحق به عھده دارداين کميسيون را 

داشت، يک تن از قرار دادی ھای لوژستيکی خارجيان را در نوزاد سربريد و سر دوتن ديگر را دومالی ديگر 

و مدت دو سال در وزيرستان ھمچنان جوانی به نام خالد الرحمن که از وزيرستان است . ندعضو اين کميسيون بريد

انجام دھد، بعد از رسيدن به جالل آباد و به قول خودش با ديدن ی تعليمات نظامی ديده و قرار بوده تا عمليات انتحار

او می گويد .  ننگرھار تسليم کردواليتمساجد زيادی در ننگرھار از اين کار خود پشيمان شده و خود را به امنيت 

او که چندان نورمال به نظر نمی رسد، مدعی است که . جان باخته است مليات انتحاریکه برادرش نيزدر يک ع

  . می باشدروا ضد خارجی ھا ه ضد مردم افغانستان ناروا و بهعمليات ب

 ئی حمل بر ميدان ھوا١٧ شده که عمليات دستگير ھفته از سوی نيرو ھای امنيت ايندر اين ميان فرد ديگری نيز در 

 ننگرھار جان دادند و تلفات ئیو در آن عمليات ده تن از حمله کنندگان بر ميدان ھوا بری می کردننگرھار را رھ

  .نيرو ھای دولتی بسيار معدود بود

  

 :عمليات انتحاری در ارزان قيمت 

  اپريل ماه روان يک عمليات کنندۀ انتحاری خود را در منطقۀ ارزان قيمت شھر کابل در برابر قطاری از٧به تاريخ 

 در اين عمليات تلفاتی وارد نشد، اما دو پوليس و دو طفل و يک رھرو زخمی  کهبا اين. نيرو ھای پوليس منفجر کرد

با . کن بود اما زخمی ھا به شفاخانه رسيده و تلفاتی نداشتم نامآنانتحار کننده توته توته شده و شناخت ھويت . شدند

نسبتاً فاصله داری ۀ ساح قيمتارزانن آمده است، اما ئيھر کابل پا در شیاينکه در اين اواخر گراف عمليات انتحار

  .از مرکز شھر می باشد

  

   :طياره  بی پيلوت دو سرباز امريکائی را کشت

 حين گزمه به وسيلۀ يک راکت که از طياره بی ئی ماه اپريل در جنوب افغانستان دو سرباز امريکا١١به تاريخ 

 به نام ھای  سميت و ريست با سقوط اين ئی سرباز امريکاواين د. ل رسيدندپيلوت به سوی شان شليک شد، به قت

با اين که برخی از مقامات ارشد نظامی امريکا قتل اين دو سرباز را به وسيلۀ طياره ھای . راکت در دم جان دادند

تا حال . جريان داردبی پيلوت پذيرفته اند، اما مقامات رسمی نظامی امريکا می گويند که در اين رابطه تحقيقات 

در اين حال از ولسوالی صبری در خوست گزارش .  سرباز تلف داده اند ١٥٠٠ ھا در افغانستان بيش از ئیامريکا

 فرد مسلح را دستگير کرده اند که سه تن آنان مربوط به گروه حقانی ٧می رسد که نيرو ھای ناتو در اين ولسوالی 

  . باشند بوط به گروه طالبان مال عمر میيک تن مربوط به حزب اسالمی و بقيه مر

  

  :حملۀ پاسداران ايرانی بر افغانستان

 اپريل حينيکه نيرو ھای ايرانی در سی کيلومتر ی داخل خاک افغانستان تصميم به باز کردن آب کانال ١٢به تاريخ 

اين نيرو ھای ايرانی سيخ سر داشتند از سوی پوليس سرحدی دولت افغانستان ممانعت صورت گرفت و بعد از آنکه 
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 برگشتند، بر پوستۀ درويشوک بر مرز ايران و افغانستان در نزديک ده دوست محمد آتش گشودند که در آن دوباره

 مليارد متر مکعب آب افغانستان را می مکد، ٣٥ايران که حال ساالنه . دو پوليس، يک زن و يک طفل زخمی شدند

کرزی که ماھانه از ايران يک مليون دالر پول می .  خود اختصاص دھدتالش دارد تا تمام آب دريای ھلمندرا به

ايران کار کند و چون نوکر ايران در قضايای مربوط به ايران و پاکستان   به نفعه ایگيرد، تالش دارد تا به ھرشيو

  .عمل می کند

  

  

  


