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  افغانستان- گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٧٢(  
  

 

  :برگمتال روز ھای سختی دارد

و مربوط به واليت نورستان است، از چند روز به اينسو ولسوالی برگمتال که در آخرين بخش دره کنر قرار دارد 

اين ولسوالی که در زمان تجاوز شوروی به .  و جنگ شديدی را تجربه کردهروز ھای سختی را پشت سر گذشتاند

ن زمان مال آن قدرتی نداشت و درآزاد و در اختيار مجاھدين قرار گرفت، سالھای سال دولت مرکزی برآزودی 

 ھای بنياد گرای سلفی به کمک اعراب سلفی درين ولسوالی دولت مسخرۀ مجاھدين را ساخت و افضل يکی از مال

و به تبليغ اعتقادات شان  سلفی ھای عرب مدت ھا  درين ولسوالی رفت و آمد داشتند.  آن شد» پادشاه«خود 

ل اعراب را ميگرفتند به اين اما مردم منطقه که فقط پو. ميپرداختند و مال ھای بسياری درين جا به سلفی گراييدند

 درين ولسوالی سپتمبربعد از يازده . باور ھا نه اعتقادی داشتند و نه از روش ھای سنتی دينی خود دست برداشتند

ن به کابل مربوط گشت، اما چون از مرکز بسيار دور بود آنيز دولت مرکزی، ولسوال و قومندان تعيين کرد و ادارۀ 

رپيچ و خطرناک کامديش ميگذشت، بعد از سقوط ولسوالی کامديش توسط طالبان و بر آمدن و راه آن از درۀ بسيار پ

از . ی ازين ولسوالی، رابطۀ زمينی  ولسوالی برگمتال با مرکز به کلی قطع شدئاشغالگران امريکا» مصلحت آميز«

طالبان تجربه کرده بودند، به جائيکه مردم اين ولسوالی طی چند سال حاکميت مال ھا را در دولت مال افضل و بعد آن

ی خود پرداخته با اينکه با دولت مرکزی رابطۀ فعالی نداشتند، تصميم گرفتند که خود مردم اين ئحفظ قدرت منطقه 

چون برگمتال در سرحد پاکستان و متصل چترال ميباشد و دارای معادن بزرگ . ولسوالی حاکميت شانرا حفظ کنند

ن حمله ميکردند،  و مردم جنگجوی آالبان و القاعده به آن چشم داشته و پيوسته بربيروج و ياقوت ميباشد، لذا ط

برگمتال چند بار در برابر حمالت طالبان که از پاکستان سرازير ميشدند،  مقاومت کرده و بی آنکه طالبان خونريز 

  . به نتيجۀ برسند دوباره عقب نشينی ميکردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دبه رھبری موالنا فضل هللا که يکی از جناوران طالب در سوات و ماالکناين بار که حدود سه صد تن از طالبان 

نيان ميباشد بر برگمتال حمله کردند، مردم اين ولسوالی به مقاومت دست زده و سه شبانه روز در مقابل اين جا

حمايتی از  کيلومتری اين ولسوالی مستقر اند، کوچکترين ۶٠ی که در بريکوت، در ئجنگيدند و اشغالگران امريکا

مردم اين ولسوالی نکرده، گذاشتند تا درميان دوطرف جنگ خونين تر شود و باالخره مردم اين ولسوالی زير فشار 

طالبان که راه پاکستان در عقب جبھه شان باز بود، مجبور به عقب نشينی شده به کوه ھای متصل ولسوالی و دھات 

 و تنظيم دوبارۀ جنگ از چھار سو بر ولسوالی که به دست ءديد قواپوشيده ازجنگل اين ولسوالی پناه بردند و با تج

 ماه می ٣١نيرو ھای فضل هللا قرار گرفته بود، يورش بردند و بعد از درگيری خونينی مرکز ولسوالی را به تاريخ 

طرف اينکه درين جنگ خسارات دو .  راندندتسخير و نيرو ھای طالب دو باره به سمت دير ، سوات و چترال عقب

، اما از جائيکه طالبان در سه روز اول به طور يورشی در دست نيستبه چه پيمانه بوده است تا حال اطالع دقيقی 

مردم برگمتال درين جنگ نشان دادند که ھمانطوری که . به حمله پرداخته بودند، تلفات شان سنگين بوده است

 منطقۀ شان چخ کرده و نميخواھند تا زير ذلت طالبی اشغالگران را نميخواھند، جناوران طالب را نيز از محيط و

ی بر مواضع طالبان در اطراف برگمتال بمباری کردند، ئ در ناوقت ھای جنگ طيارات امريکاگرچه. زندگی کنند

  . اما اين زمانی بود که ديگر طالبان شکست خورده بودند و خود مردم بر ولسوالی شان مسلط شده بودند

ا می آموزاند که ھرگاه نيروھای انقالبی و آزاديخواه قادر شوند مردم افغانستان را در اقصی نقاط واقعۀ برگمتال به م

 خود قادر خواھندشد تا ی برای حفظ و نگھداشت منافع منطقه ئی خودشان بسيج و متشکل سازند مردم به خودکشور

  .پيروزی را به آغوش بکشندعليه متجاوزان خارجی و دست پروردگان طالبی شان رزميده در نھايت شاھد 

. جالب ترين نکته سکوت و بی طرفی نيروھای اشغالگردر تمام دوران ادامه درگيری بين مردم محل و طالب بود

اين سکوت تا بدانجا رسيد که برخی بوی سازش اشغالگران را با طالب استشمام نموده و می گفتند، امريکا به 

اين طرز ديد باعث شد تا مردم بيشتر تحريک شده خود وطن . طالب بيفتدمشورۀ پاکستان می خواھد منطقه به دست 

  .خويش را از دست ھر دو متجاوز نجات دھند

  

  :قاسم اعدام شد

 تن ازين ۵٠ جوان افغان گرفته است، تا حال بيش از ٣٠٠٠رژيم منفور و فاشيست ايران که تصميم به اعدام 

مليون و دو صد ھزار تا دومليون تومان به خانواده ھای شان تسليم جوانان را اعدام و اجساد شان را در بدل يک 

تی از أه راه افتاد و دولت افغانستان ھيبا اينکه اعتراضات بسياری عليه اين تصميم ايران در افغانستان ب. کرده اند

ھا نکرده، بار ی به اين اعتراضات و رفت و آمد ئی کوچکترين اعتنائرجه فرستاد، اما رژيم فاشيست مالوزارت خا

 می صورت گرفت چھار جوان افغان به ٣٠درين اعدام که به تاريخ . ديگر در شھر يزد دست به اعدام افغانھا زد

که شامل سه بلوچ افغان و يک تن از جوانان غير بلوچ . جرم دست داشتن در مواد مخدر به چوبۀ دار آويخته شدند

 کار درسم گفت که پسرش برای مزدوری به ايران رفته بود و ھيچوقت پدر قا. به نام قاسم، باشندۀ شھر نيمروز بود

جسد اين جوان يکروز بعد از اعدام در پل ابريشم به نيرو ھای مرزی اين طرف در . مواد مخدر دخيل نبوده است

فرزند ان برای تحويلگيری جسد مواليت نيمروز تحويل داده شد و خانواده اش مجبور به پرداخت يک و نيم مليون تو

  . شان به ايرانی ھا شد
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  :احمد ولی کرزی و بزرگنمايی امريکايی ھا

 برخی از نشرات غربی او ً رئيس شورای واليتی قندھار ميباشد و اخيراًاحمد ولی کرزی برادر حامد کرزی که فعال

او که . ل سازمان سيای امريکا معرفی کرده، يکی از قاچاقچيان مشھور مواد مخدر در افغانستان استرا عضو فعا

با چند قاچاقچی مشھور چون عارف نورزايی، حاجی عزيزهللا، حاجی آدمجی، مالشيرمحمد و حاجی جمعه 

ی ھا قرار دارد و ئامريکا در جدل و کشمکش با ًبزرگترين باند مافيای داخل افغانستان را رھبری ميکند، ظاھرا

ی در افغانستان او را يکی از عوامل جلوگيری از استقرار  ئکريستال سرکردۀ اشغالگران امريکاجنرال مک 

ل پتريوس لوی درستيز قوای  نه تنھا با او برخوردی ندارد که چندی قبل جنراًاما عمال. در قندھار ميداند» امنيت«

در که قرار است به زودی » اميد«ار و گفتگو کرد و از او خواست تا در عملياتی در شھر قندھار با او ديدئامريکا

ی ھا در ئو يا چه ممانعتی در برابر امريکااينکه احمد ولی چه کمک . فتد،  ھمکاری و کمک کندقندھار به راه بي

خود را با اين اعالنات و ی ھا اين ھمکار مواد مخدر ئد که امريکانقندھار کرده ميتواند، روشن نيست، ولی ھمه ميدان

ی پيوسته در ئی و امريکائاما نشرات اروپا. ديدار ھا بزرگ ميسازند، تا مردم قندھار ھرچه بيشتر برايش تمکين کنند

در حاليکه بسياری از ساکنان قندھار ميگويند که احمدولی . بارۀ او مينويسند و او را اژدھای قندھار وانمود ميسازند

احمدولی يک کمپنی . ی ھا را کمک ميکندئاست و در تجارت مواد مخدر امريکار قندھار فرد مطمئن امريکا د

وی ازين نيرو .  ھای رسمی است یياد ميشود و از کمپن» نيرو ھای ضربتی قندھار«بزرگ امنيتی دارد که به نام 

رزی در مساحت سه ھزار برادر او قيوم ک. ھای مسلح در جھت قاچاق مواد مخدر و تھديد مخالفانش استفاده ميکند

را در قندھار آباد ساخته و اين ھمه زمين که مربوط دولت است را به زور » عينو«جريب زمين شھرکی به نام 

ھار گفت که احمد ولی زمين ھای اين قول اردو را ھم به زور د قومندان قول اردوی قنًغصب نموده است، اخيرا

اين برادران در قندھار يک شبکۀ تلويزيونی شخصی و يک . رسدغصب کرده و زورش برای بازپسگيری به او نمي

 و به حاکميت بال راديو و چند نشريه و مجله در اختيار دارند و به اين صورت برای خود درين واليت تبليغ ميکنند

  . ی ھا ادامه ميدھدئمنازع خود در کنار امريکا

ا و قومندانان امنيه رادر قندھار تعيين ميکند و احمدولی کرزی زير حمايت برادرش حامد کرزی تمام ولسوال ھ

ی ھا ئی از مزدوران و سرسپردگان کاناداوالی قندھار که يک.  در کنترول خود داردًادارات شھر قندھار را کامال

ًی ھا  ظاھرا از کار او راضی  ئ و امريکا)ی ھا بيشترين نيرو در قندھار دارندئکانادايی ھا بعد از امريکا(است

د، بی اراده ترين والی بوده و ھرچه احمدولی برای او ديکته کند ھمانطور عمل مينمايد و نوکر حلقه به گوش نيستن

 افغانستان است، از نقش باالی ال مک کريستال که حاکم بال منازعجنر. احمدولی است و چون موش از او ميترسد

 بکاھد و اين قدرت به والی واليت ًاو ظاھرااحمدولی در ادارۀ قندھار راضی نيست و کوشش ميکند تا از قدرت 

اما تا حال موفق نشده و اخيرا اعالن شد که احمد ولی رضايت داده که برخی از قدرتش را به والی . انتقال داده شود

ًامريکايی ھا ظاھرا ازين اقدام اظھار خوشی کرده و ميگويند که احمدولی تصميم دارد تا در . واليت تفويض کند

ل احمد ولی برای باداران اينکه اين ھمکاری مزدوری مث. ی ھمکاری نمايدئندھار با نيرو ھای امريکامليات قع

 با تمام اعتمادی که به جاسوس خود احمدولی دارند، اما  ھایئامريکا. ی اش چيست تا حال گفته نشده استئامريکا

  . ی مقابل خود آنھا خواھد ايستادنميخواھند قدرتش در قندھار بی مھار باشد ، زيرا ھراس دارند که روز

. احمدولی و برادر او قيوم، قندھار را چون تيول خود قرار داده و ھر طوری دلشان بخواھد ھمانطور عمل ميکنند

 شھريان قندھار در وضعيت بسيار بدی قرار دارند و ھر شب به وسيلۀ طالبان که ًبا اين حال مردم قندھار مخصوصا

در حقيقت مک کريستال با اعالن عمليات در . زار قرار ميگيرندآآمده اند، مورد اذيت و در اطراف اين شھر گرد 
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قندھار گرگان طالب را به اين واليت جمع کرد و از دو ماه به اين سو که ھر روز ميگويد عمليات شروع ميشود، 

م به ستوه آمده و برخی از طالبان بيشتری به قندھار سرازير ميشوند و از مردم باج ستانی ميکنند، چنانچه مرد

پولداران و تاجران ازين شھر گريخته و برادران کرزی دارو ندار خود را به شھرک عينو برده و در محافظت کامل 

  . اما مردم قندھار بھای اعالن اشغالگران مبنی بر عمليات را پرداخته و در اضطراب به سر ميبرند. زندگی ميکنند

  

  :جرگه مشورتی صلح 

ن جمعی از مزدوران اشغالگران آورتی صلح که قرار است به تاريخ  دوم جون در کابل بر گذار شود، در مشهجرگ

ی صحبت شود که چگونه جنايتکاران طالب را ھم وارد دولت ئدرين جرگه قرار است روی راه ھا. شرکت دارند

ی نميخواھند که ئ جنايتکاران امريکاعلوم است، چون اين جرگه چه خواھد بود از حاال مهاينکه نتيج. پوشالی بسازند

به زودی به اصطالح جنگ در افغانستان ختم شود، لذا مردم را به اين نامھا مصروف نگھداشته، خاک به چشم شان 

لويه جرگه در صحن پوليتخنيک داير ميگردد، از ده روز به اصطالح اين جرگه که برای سه روز در خيمۀ . ميزنند

درين جرگه . وھنتون رخصت شده و معلوم نيست که چه وقت دوباره شروع خواھد شدبه اين سو محصالن اين پ

جنايتکاران ولسی جرگه، مشرانوجرکه ، کابينه و از ھر واليت يک نفر از شورای واليتی دران شرکت خواھند 

 اشتراکن آدرکردو عالوه به آن زنان غربزده، مزدوران نھاد ھای جامعه مدنی، نمايندگان رسانه ھای مزدور نيز 

 روی اين جرگه ظاھرا بر .عالوتا تعدادی از ريش سفيدان واليات نيز به اين جرگه دعوت شده اند. خواھند داشت

. ی ھا و انگليس ھا اختالف نظر وجود دارد و بيشتر مزدوران انگليسی در برگذاری آن جانکنی ميکنندئميان امريکا

 ميشود، اما پرو فاسدان به پولھای کالنی دست می يابند و جيب آنھا از طريق برگذاری اين جرگه بسياری از دزدان 

 تمسخر ديده و کوچکترين ا اين جرگه بهچيزيکه مھم است است اينکه مردم افغانستان خصوصا شھريان کابل ب

ی اعتقادی به نتيجه داشتن آن ندارند، مخصوصا که يکبار جنايتکاران طالب را تجربه کرده و اين جلسه را تالش

  .برای اتحاد ميان سگان جنگساالر و گرگان طالب ارزيابی ميکنند

  


