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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١١ جون ١١

 

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١١٢(  
 

  :انفجار در ميدان شھر

 اين بانک به قتل امنيتیفت که در اثر آن دو فرد صورت گراين واليت ی در کابل بانک  جون انفجار٥به تاريخ 

در اين حال از ھلمند خبر می رسد . جا شده بود و صدای مھيبی داشته مين قبالً جا ب. رسيدند و کسی زخمی نداشت

که د رھمين تاريخ يک سرباز انگليسی که با سربازان افغان گزمه می کرد، از فاصلۀ نزديک مورد اصابت يک 

در ماه ھای اخير حمله از نزديک و مين گزاری بر نيرو ھای . ک قرار گرفت و در دم جان دادمرمی سالح سب

 .خارجی در افغانستان زياد شده است

  

  :قومندان ميرزمان کشته شد

 بود در اثر اصابت مين با او روان جون حينيکه قومندان ميرزمان در مرکز کنر به سوی دفتر کارش ٥به تاريخ 

مندان که عضو شورای ولسوالی وته پور است و مدير قبايل اين واليت می باشد، در گذشته يکی از اين قو. کشته شد

جنايتکاران مشھور حزب اسالمی در اين ولسوالی بود، وی بعد از تھاجم امريکا به افغانستان با دولت ھمکاری کرد 

مردم در اين . ن به درک فرستاده شدو در اين وقت ھا در رياست قبايل اين واليت کار می کرد که با اصابت مي

  .ولسوالی از قتل اين جنايتکار گلبدينی بسيار خوشحال بودند

  

  :اربکی ھا عشر می گيرند

می پردازند، واليت در آنجا  چپاولگر نسبت به ھر منطقه ای بيشتر به ظلم و استبداد یيکی از مناطقی که اربکی ھا

 نفر مسلح شده و در اين روز ھا که ١٥٠٠رح اربکی سازی بيش از در اين واليت از روز ھای اول ط. کندز است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 عايد دھقانان را ۀزمان برداشت محصول زراعتی است، اربکی ھا بر سرخرمن ھای مردم رفته و به زور دھم حص

 با اينکه دھقانان در چند روز گذشته شکايت ھای بسياری به واليت برده، اما کسی. وری می کنند آبه نام عشر جمع

از آنھا ھيچ بازخواست نکرده، اربکی ھا استدالل می کنند که چون دولت به ما نه پول و  نه غله می دھد، پس برای 

ما راھی جز اين که به عشر پناه ببريم وجود ندارد و حال ھر دھقانی که حاصل برداردی می کند با يد دھم حصۀ 

خود را ببرد، در غير آن مورد تھديد و آزار اربکی » حق«و عايد خود را جدا بسازد و به اربکی احوال دھد که آمده 

دولت پوشالی نيز دست اين اربکی ھا را باز مانده و ھر طور دل شان خواست ھمانطور عمل . ھا قرار می گيرند

 سيری خود را برداشتم، اربکی ھا ٣٠٠يارمحمد يک دھقان کندزی به رسانه ھا می گويد که وقتی حاصل .  می کنند

سيدند و ده سير را به نام عشر به خود اختصاص داده و با خود بردند، بدون اينکه رضايت ما در اين دادن سر ر

  .عشر نزد شان مطرح باشد، يا نباشد، آنان اين کا ر را انجام می دھند و پروای کسی را ھم ندارند

  

  :ماريوت سازی

ی رو به رو اند، ئ درصد مردم با بحران غذا٧٠ و استدر حاليکه سرتاسر افغانستان را فقر و بيکاری فرا گرفته 

اين ھوتل که ماريوت ناميده می شود و در کنج . دن را در کابل می سازه ایی ھا ھوتل بزرگ پنج ستارئاينک امريکا

خته ا مليون دالر س١٠٠ طبقه که به مصرف ٦جنوب شرقی چھارراھی صحيه ساخته می شود، ھوتلی است دارای 

ت امنيتی چون در مقابل سفارت امريکا قرار دارد و تمام ترتيبا. ق و ھشت سالون کنفرانس دارد اتا٢٣٩. می شود

ل بسيار مطمئن و مصونی سافران مھم استخباراتی امريکا محی کنترول می شود، برای مئآن توسط نيروھای امريکا

  .  تا حال چيزی گفته نشده استاين که زمين اين ھوتل چگونه د رخدمت اين کمپنی قرار گرفته. به حساب می آيد

  

  :سناريوی مصالحه با طالبان

ی، از سوی کرزی رئيس اين جرگه شد، برخی ھا ه ئ در زمان برگزاری جرگۀ امن منطقبا اينکه داکتر عبدهللا

تعجب کردند ، اما آدم ھای ھوشيار و آگاه ھرگز تعجب نکرده  و دانستند که اين مقرری ھا از سفارت امريکا در 

جدال برسر  . در آورندءل صورت می گيرد و افرادی چون داکتر عبدهللا نيز ناگزير اند که اين دستور را به اجراکاب

مصالحه با طالبان، از مدتی به اين سو ميان کرزی و مخالفانش درگرفته، در آغاز بسياری به اين باور بودند که 

ه می خواھد از طريق نزديک شدن به طالبان از طرح مصالحه با طالبان، تالش من در آوردی خودکرزی است ک

 مليون دالر به اين پروسه کمک کردند، برخی ھا ٥٠لمانی ااما بعد از آنکه اشغالگران . اوضاع به نفع خود سود ببرد

متوجه شدند که در عقب اين پروسه، بازھم دست اشغالگران دراز می باشد و از آن حمايت می کنند و بعد از آنکه 

 مليون دالر کمک کرد، بيش ازپيش مردم به اين نتيجه رسيدند که غربی ھا نيز ٥٠به اين پروسه داخل شد و امريکا 

 .از اين حرکت حمايت کرده، چه بسا که خود طراح آن بوده باشند

ن شد، درميان منتقدان کرزی تا حدی درز ايجاد گرديد، ئيبعد از آنکه ربانی به عنوان رئيس شورای عالی صلح تع

ھای دون ديدند که رھبر جھاد و مقاومت خود بر سکوی مصالحه با دشمنان خونين ديروزش قرار دارد، لذا برخورچ

عتباری آنان ا به بی خاموش بودنديک جانبۀ اين جمع که  فقط می خواستند بر کرزی انتقاد کنند اما در برابر ربانی 

ه اند که تا زمانی با طالبان صلح نخواھند کرد که قانون ی تا حال گفتئبا اينکه مقامات ارشد امريکا. يدمنجر گرد

، بسياری  و حقوق زن را مراعات نکنند و با اين پيش شرط قرار دادنھاخته انداساسی افغانستان را به رسميت نشنا

  . ی ھا تمايلی به طرح کرزی ندارندئفکر می کردند که امريکا
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رياست طيب آغا که يکی از مشاوران نزديک و مورد اعتماد مال تی به أ حال نشرات غربی فاش کردند که ھيدر اين

لمان ادامه ای ھا در قطرداشته و بعد اين مذاکرات در ئ يک دور مذاکره  با امريکاءعمر است، به طور مخفيانه، ابتدا

ر اين مذاکره چه کسانی مور پيشبرد مذاکره با طالبان نموده، اما اينکه دأبا اينکه کاخ سفيد، گراسمن را م. يافته است

د را برای مذاکرۀ رسمی با گفته می شود که طالبان شرايط خو.  نشده استءی ھا نمايندگی کرده، افشائاز امريکا

ی ھا قبل از آغاز مذاکرۀ رسمی ئار مورد است که امريکااين شرايط شامل چھ. ی ھا مطرح نموده اندئامريکا

ای کنند، امريکا قبل از آنکه دست به تخليۀ افغانستان بزند، بايد تمام نيرو ھتضمين ھای خروج از افغانستان را ارائه 

ليات ی ھا بايد تمام عمئسر از آغاز رسمی مذاکرات، امريکای بگرام جمع کند، ئخود را در محلی مثل ميدان ھوا

دی را به عنوان ميانجی ی خود را بند کنند و باالخره طالبان پذيرفته اند که نقش عربستان سعوئنظامی زمينی و ھوا

  . می پذيرند

با تمام اين شرايط که فقط خروج نيروھای خارجی از افغانستان را در پی دارد و اينکه جواب نمايندگان اياالت 

امريکا نيرو ھايش را که اما به باور بسياری در صورتی .  نشده استءمتحده  در برابرطالبان چه بوده تا حال افشا

فرماندھان . ن کند و قدرت را به طالبان بسپارد، پس ضرورت چنين مذاکراتی چه می باشداز افغانستان بيرو

 از مدت ھا به اين سو اعالن می کنند که در زمستان گذشته چنان ضربات کاری بر طالبان وارد ساخته که ئیامريکا

 ٩٠٠تشکيالت القاعده با کشته شدن آنان به اين باورند که . طالبان توان باز پس گيری مناطق از دست رفته را ندارند

طالبان . قومندان آن در وزيرستان و بر فرق ھمه قتل اسامه در اين منطقه اثرات جدی بر تضعيف القاعده داشته است

 ھا چنين تضعيفی در صفوف ئینيز در سال گذشته دھھا قومندان شان را از دست دادند و چون به باور امريکا

چيزيکه ستراتيژيست ھای . گشته، لذا زمينه را برای مذاکره با طالبان مساعد ديده استالقاعده و طالبان رو نما 

  . چند سال قبل آن را  ابراز می داشتندئیامريکا

له در مذاکره با طالبان قبولی پايگاه ھای دايمی امريکا در خاک افغانستان است، تالشی که اکنون از أمھمترين مس

ۀ يکا در جريان است وبه گمان اغلب احتمال می رود که در جريان تدوير لويه جرگسوی دولت ھای افغانستان و امر

اما امريکا برای حضور آينده اش ضرورت دارد تا نا . د گذاشته شودئيأ به ثمر بنشيند و بر اين حضور مھر تنمايشی

اما اين . به دست بياورندامنی کنونی مقداری مھار گردد، اين را با فشار جنگ و پيشنھاد صلح می توانند تا حدی 

ی خود را  در اين جا سر جايش بگذارد و دوباره به ئبدان معنی نيست که امريکا به اين آسانی ھمۀ منافع قاره 

 ھا تا حال گاھی از دل و جان در ئیبسياری از مردم عوام افغانستان به اين باورند که امريکا. آنسوی دنيا عودت کند

گر چنين ضرورتی را ھمين فردا احساس کنند، قادرند که تا چند روز بخشی از گليم اقتدار برابر طالبان نجنگيده و ا

اما چون سياست امريکا در جنگ با طالبان با نوعی کجدار و . اين گروه را در مناطق مختلف افغانستان جمع کنند

  .مريز ھمراه بوده، لذا برای اين کار تا حال تعلل صورت گرفته است

 ھزار نيروی خود ٢٠ چشيده و بيش از ئیاعده در دو سال اخير ضربات سختی از بی پيلوت ھای امريکابا اينکه الق

را از وزيرستان به يمن و جاھای ديگری در شاخ افريقا انتقال داده، طالبان نيز به دو گروه که جدا از يکديگر عمل 

کندز، بغالن و ورودک تا حال چندين درگيری می کنند، تقسيم شده و در ميان نيرو ھای حزب اسالمی و طالبان در 

 ھا گروه طالبان را نيروی غير قابل کنترولی تصور نکرده و از نحوۀ ئیبه وقوع پيوسته، لذا بعد از اين امريکا

 می توان به نتيجه رسيد که بعد از اين  بخشی از طالبان را با فشار و تطميع به ئیصحبت فرماندھان امريکا

طالبان . کنند و به بخشی از قدرت مبدل می سازند ند و بعد برای آنان در دولت حسابی باز میمصالحه وا می دار

 طالبانی سوار نخواھند بود و مثل طالبانی ئیجا می شوند، ديگر بر سنت ھا و بنياد گراه جديدی که در حکومت جاب
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رد ھای زمان امارت شان رو نخواھند که اکنون در دولت قرار دارند و يا در ھمگامی با آن کار می کنند به عملک

  .آورد

ً که بعد از چند دور مذاکرات تغ . راتی به وجود خواھد آمديي            در شرايطی که اخيراً طالبان اعالن کرده ، مطمئنا

امريکا  اين را می داند و به اين خاطر صحبت ھا و چانه زنی ھا را پيش می برد، اما ضعيف به نظر می رسد که 

بخشی از آنھا به مصالحه خواھند پيوست و بخشی تا مدت ھا . م گروه ھای طالب در اين مذاکرات تسليم شوندتما

درگير خواھند ماند، زيرا ادامۀ ھر چند جنگ محدود بازھم ضرورت اين روز گار است و تا سالھا ضرورت خواھد 

  .بود

  

  : بمباران بی پيلوت ھا  

 ١٨در اين حمله که .  جون سه حمله در کنار مرز افغانستان با پاکستان انجام داد٥ به تاريخ ئیبی پيلوت ھای امريکا

اينان افراد طالب و القاعده بود که عزم آمدن . جنگجوی خارجی و داخلی به قتل رسيدند، عده ای زيادی زخمی شدند

اين .  ان چيز گفته نشده استدر اين حمله از کشته شدن افراد سرشناس القاعده و يا طالب. به افغانستان را داشتند

 روز قبل الياس کشميری چند در حالی به منطقۀ قبايلی پاکستان جريان دارد که ئیحمالت بی پيلوت ھای امريکا

 بر پيکرتنظيم لشکر طيبه و در ی کاره اید و اين ضربيسل ررھبر معنوی لشکر طيبه در حملۀ بی پيلوت ھا به قت

يرا قتل الياس کشميری زنگ خطری به رھبران و قومندانان القاعده و طالب نيز به ز. مجموع القاده به حساب می آيد

  .حساب می آيد

  

  

  


