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گذرد؟در افغانستان چھ می 
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:تسلیمی والی طالبان

او کھ با گروپ کالنی . ھا تسلیم شدئیز قبل بھ امریکامال نورالعزیز والی طالبان در کندز کھ قندھاری است، ده رو

از طالبان بھ صاحب نامیاز طالبان تسلیم شد، یکی از قومندانان سابق طالبان است کھ تا حال ھمچو قومندان 

از طالبان دفاع می کرد و می گفت کھ غلطی ھای امریکا باعث شده ھ ایاو در مصاحب. دوھا تسلیم نشده بئیامریکا

آی را متھم بھ نفوذ در درون طالبان می کرد و اساو پاکستان و آی . زیادی از مردم بھ صف طالبان بپیوندندۀ عدکھ 

.برخورد داشتھ باشدچگونھاشغالگران را نصیحت می کرد کھ باید 

:اختالف با سپنتا

ئیغانستان را رسماً بھ امریکاسپنتا کھ از مدت ھا بھ این سو بھ تیوریسن وطنفروشی مبدل شده و تصمیم دارد تا اف

او کھ طرح فروش افغانستان . ضد طالبان و پاکستان نشان دھدھھا بفروشد، تالش دارد تا خود را سردمدار مبارزه ب

از چندی بھ این سو در . ھا تسلیم نموده و قرار است کھ در لویھ جرگھ بھ تصویب برسدئیرا تھیھ کرده و بھ امریکا

مند اخوانی در درون ارگ قرار داشتھ و این دستھ کھ بھ طور مشخص با حزب اسالمی در تماس تقابل با دستۀ نیرو

با وجودیکھ سپنتا پیوستھ جار می زند کھ کرزی آمر اوست و . دناست، می خواھند تا سپنتا را از کرزی دور ساز

کریم خرم، عمر . گیردکھ روز تا روز آمر او فاصلھ میھرچھ بگوید ھمانطور عمل می کند، اما اینک مثلی

ۀ سھ تن از افراد سابقھ دارحزب اسالمی کھ حال با انگلیس، پاکستان و ایران در رابطِ وردکداوودزی و فاروق 

فاروق وردک وزیر معارف، داوود زی . نزدیک جاسوسی قرار دارند از نیرومند ترین افراد در دولت پوشالی اند

. س دفتر کرزی می باشدئیرسفیر افغانستان در پاکستان و کریم خرم 
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نفر از اعضای کابینۀ خود را با خود برد وکسی گمان نمی کرد کھ ١٨در سفر اخیری کھ کرزی بھ پاکستان داشت، 

کردند کھ چون سپنتا ضد پاکستان و طالبان است کھ اگر ءاما سھ نفر بھ کرزی القا. سپنتا در این سفر با کرزی نباشد

سپنتا کھ فرد بھ شدت دمدمی است و از ھر . ت جلوگیری شدألذا از رفتن سپنتا با این ھینجد او برود پاکستان می ر

ت بھ شدت متاثر شده و کار ھا و تالش ھای خود را بھ کرزی ألذا با نرفتن او ھمراه با این ھیحرکتی می ترسد، 

.برباد رفتھ فکر می کند

:چپاول معادن افغانستان آغاز شده است

ر دیگر بحث روی فروش معادن افغانستان بھ تندی بھ راه افتاده است وگفتھ می شود کھ تا حال دراین روز ھا با

چینی ھا این معدن . معدن بھ قرار دادی ھا سپرده شده است کھ مھمترین آنھا معدن مس عینک لوگر می باشد١٠٦

زغالمعدن . خراج مساعد سازندملیون تنی مس را قرار داد کردند و حال تالش دارند تا زمینھ را برای است١٣

زغال. افغانی بھ فروش می رود٣٥٠٠تر یعنی فی تن برابر قیمت٧رار داد شده کھ حال افغانی ق٥٠٠ھرات فی تن 

. معدن دودکش نیز کھ برای کار سمنت پلخمری اجاره شده است، از دو سال بھ این سو بھ پاکستان صادر می گردد

مورد در سطح قرار دارد، است کھ غانستان کھ ارزش آن حدود ارزش لیتیم افغانستان دن افاحال یکی از مھمترین مع

این معدن دو ملیارد تن آھن . در این روز ھا دندان ھا تیز شده تا آن را بھ فروش برسانندتوجھ بیشتر قرار گرفتھ 

رخره بھ جیب چھ کسی سرازیاین کھ این ھمھ پول باال. درصد می باشد٦٠تا ٤٠دارد کھ مقدار آھن خالص آن بین 

.خواھد ریختفقط بھ جیب عدۀ خاصی ھاخواھد شد، ھمۀ مردم افغانستان می دانند کھ  این پول 

چون وقتی قرارداد مس . و باال می گردد، بازھم برای کسی روشن نیستھی تئاینکھ در این قرار دادھا چھ رشوه ھا

دالر تنھا وزیر رشوه گرفتھ و بعد تر گفتھ شد کھ بھ مقامات بلند ملیون٣٠گفتھ شد کھ ءعینک را می بستند، ابتدا

. ملیون دالر برای امضای این قرار داد رشوه پرداختھ شد٢٠٠پایھ و ذیربط حدود 

این رشوه برای چی بوده، آیا بدون اینکھ حقی ناحق و ناحقی حق شود، کسی رشوه می دھد؟ آیا این پروسھ در 

ملیون ٩٠٠گر کسی بھ این کار دست نمی زند؟ وقتی تنھا از کابل بانک، آنھم ده نفر حدود افغانستان ختم شده و دی

دالر را بھ خود بگیرد و بھ عنوان اختالسگر جار زده شوند، اما کسی برایشان نھ تنھا چیزی گفتھ نتواند کھ دیگران 

آنھا بھ کجا خواھند رفت و آیا برای را آنھا تھدید کنند، معلوم است کھ سرنوشت استخراج معادن و پول ھای فروش

بزی، برگی خواھد رسید؟

ھمین حاال بخش اعظمی از سنگ ھای قیمتی افغانستان از . تریلیون دالر ذخایر زیر زمینی دارد٥٠٠افغانستان 

دولت ھیچ کنترولی بر سنگ و استخراج آن . طریق مافیای سنگ، استخراج می گردد و بھ پاکستان صادر می شود

تحقیقات اخیر در . ملیارد مترمکعب گاز افغانستان قرار است از طریق دفتری در ناروی بھ فروش برسد٨١. دندار

تنھا . افغانستان نشان می دھد کھ ثروت ھای زیر زمینی کشور ما بیشتر از ذخایر زیر زمینی عربستان سعودی است

پول این معدن بھ صورت واقعی بھ افغانھا برسد، لیتیم افغانستان یک ھزار ملیارد دالر ارزش دارد کھ اگر تنھا 

بودجۀ صد ملیارد دالری افغانستان را برای صد سال تکافو می کند، اما اگر گرگان داخلی و خارجی ھمچنان کمر 

ببندند و این معدن را تاراج کنند، در نھایت گوشۀ کوچکی از فقر نیز کاھش نخواھد یافت و سرمایھ داران سرمایھ

. فقراء فقیر تر خواھند شدتر و دار

یکی از دالیلی کھ گرگان امپریالیستی بھ افغانستان ھجوم آورده اند، چپاول معادن افغانستان است و چون اعالن شده 

ھ جدارد، مردم افغانستان بھ این نتیکھ ذخایر معادن افغانستان از ذخایر زیر زمینی عربستان سعودی ارزش باالتر 
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و آسانی زودیبھ خاطر ھمین معادن ھم باشد، بعید بھ نظر می رسد کھ اشغالگران بھ این رسیده اند کھ اگر صرف

.از افغانستان خارج شوند

:درگیری در شیوان فراه

این روستا کھ بسیار بزرگ و پر از باغ و درخت . شیوان یکی از روستا ھای ولسوالی باالبلوک والیت فراه است

است ، در زمان تجاوز روس ھا یکی از پایگاه ھای مھم مجاھدین بھ حساب می آمد و در زمان طالبان قومندانان 

بسیار نزدیکی با ولسوالی ھای ھ ایاست، پس رابطئیچون تمام این ده از قوم علیزا. مشھور آنان ازاین روستا بود

سنگین و موسی قلعۀ ھلمند دارند کھ در چند سال گذشتھ از مھمترین پایگاه ھای طالبان بھ حساب می آمد و چون راه 

ھمیشھ حین عبور ئیعمومی فراه بھ قندھار و ھرات از داخل این قریھ می گذرد، لذا کاروان ھای دولتی و امریکا

شیندند -ھا مجبور شدند تا با این پایگاه طالبان کھ خط ھلمندئین قریھ مورد حملھ قرار می گرفت، لذا امریکادر ای

د و ھمان بود کھ سال گذشتھ یک نیروی نداشت ، تصفیھ حساب کنمداخلھطالبان از آن می گذشت و ایران نیز در آن 

بر این پایگاه حملھ کردند و با یک بمباران شدید بیش اتیدر کنار اردوی ادارۀ مستعمر-ئیایتالیا–ئیقوی امریکا

ھا یک ئیبعد مردم این قریھ مھاجر شدند و امریکا. طالب در دریا افتاد و کشتھ شد٢٥طالب کشتھ شد و ١٣٠از 

.جا نمودھ پایگاه کالن اردوی دولت پوشالی را در داخل این قریھ جاب

نیز از دست دادند و بھ این این والیتوان حفظ خود را در مناطق دیگر با این شکست طالبان در شیوان، طالبان ت

صورت این والیت طی یک سال گذشتھ جنگی ندید و مردم بھ صورت عادی در تمام نقاط این والیت گشت و گذار 

بھ فراه اما ازچند ماه بھ این سو یک گروپ مدرسھ ای طالبان کھ اکثر بچھ ھای نوجوان اند از پاکستان . می کردند

آمده و چند بار در مسیر ھای مختلف موتر ھا را تالشی نموده، یک ھفتھ قبل این نیرو وارد شیوان شد و چون 

جون نبرد سختی میان این نیروی جنگ ندیدۀ طالب ٢٣ھا در برابر این حرکت حساس بودند، لذا بھ تاریخ ئیامریکا

ھا در آمدند و بقیھ نیروی ئیتن دیگر بھ اسارت امریکا٢٧طالب کشتھ و ٥ھا در گرفت کھ در نتیجھ ئیو امریکا

بعد از آن بھ طالبان در فراه حوالھ شد کھ ده روز قبل ضربھاین . طالبان زده و زخمی از شیوان عقب نشینی کردند

.کاه بعد از دستگیر شدن توسط نیرو ھای دولتی تیرباران شدندۀیک گروپ یازده نفری طالبان در قلع

:کرزی با چکریمالقات

وقتی او بھ ریاست عالی . ھا و کرزی از ھیچ کاری فرو گذاشت نداردئیربانی در تالش ھایش جھت جلب امریکا

در سفری کھ کرزی بھ پاکستان داشت، صدیق چکری کھ یکی از . مقرر کردترکیھسید، پسرش را سفیر در رصلح

لدین ربانیست، نیزاز لندن بھ اسالم آباد آمده و با کرزی اعضای بلند پایۀ حزب جمعیت اسالمی بھ رھبری برھان ا

او اخیراً از سوی کرزی بھ . صدیق چکری از گذشتھ نام آشنا برای مردم افغانستان است. گو کردو دیدار و کفت

ی اعتماد ولسی جرگھ را بھ دست نیاورد، از سوی کرزی بھ عنوان أقاف گماشتھ شد، اما چون رووزارت حج و ا

. ن شدییت این وزارت تعسر پرس

وقتی حاجیان بھ حج رفتند و در جریان چکری با تبلیغات بسیاری از رسیدگی عالی بھ حاجیان یاد ٢٠٠٩در سال 

سعودی بھ کابل ھزار دالر کشف شد کھ از عربستان ٣٥٠کابل در یک کارتن  ئیکرد، اما باالخره در میدان ھوا

ھ این پول مربوط بھ چکری است کھ طی اختالسی از پول حجاج می ارنوالی کشف کرد کبعد . آورده می شد

اما در روز ؛دستگیر شد،خواستھ تا آنھا را  بھ کابل انتقال دھد و پول ضبط و خزانھ داری کھ  پول را انتقال می داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com٤

ناکی قضیھ یوبھ ھر دلیلی چکری دستگیر نشد و غُر و فش زیادی کرد کھ این اتھام است، اما وقتی بءھای اول بنا

بیشتر باال شد و قرار شد چکری بھ محکمھ احضار شود،  از کابل فرار کرد و سر از لندن بر آورد و مورد حمایت 

خزانھ دار بیچاره کھ شاید سھم کوچکی از این پول داشتھ بوده باشد و چند بار در . دولت انگلستان قرار گرفت

.حرفش را نشنید و بھ چند سال زندان محکوم شدمحکمھ فریاد کشید کھ پول از او نیست، اما کسی

با وجودیکھ محکمھ در این قضیھ چکری را دزد معرفی کرد و بھ پولیس انترپول ھدایت داد تا او را در لندن 

دستگیر و بھ کابل بیاورد، اما دولت انگلیس ضمن حمایت از چکری از استرداد او بھ دولت کابل جلوگیری کرد و 

وقتی کرزی بھ سفر پاکستان رفت و . اما چکری ھمچنان مورد تعقیب قرار گرفت. م ساختھ نشدچیزی از محکمھ ھ

س شورای عالی صلح در این سفر کرزی را ھمراھی کرد، یکباره گفتھ شد کھ ئیبرھان الدین ربانی نیز بھ عنوان ر

. کرده استصدیق چکری نیز بھ اسالم آباد رسیده و بھ وساطت ربانی با کرزی دیدار و مالقات 

با اینکھ مضمون این دیدار رسماً افشا نشده ، اما واضح است کھ این دیدار بھ خاطر عفو چکری است کھ باید توسط 

تن از سھامداران ١٠کھ انجام فساد در افغانستان امر عادی است و می بینیم کھ ئیاز جا. کرزی صورت بگیرد

رخ ھ ایو مثل اینکھ ھیچ واقعافراشتھگردنول کرده اند، اما با ملیون دالر را چپا٩٠٠کابل بانک پولی در حدود 

می د افغانستان بانکس ئینداده باشد، گشت و گذار دارند، در برنامھ ھای تلویزیونی شرکت می کنند و بھ تھدید ر

و از این در بھ ھزار دالر دزدی این قدر پا بھ فرار باشد ٣٥٠پس دلیلی وجود ندارد کھ آقای چکری با فقط . پردازند

.آن در بزند

با اینکھ آقای کرزی برای امر مھمی چون توافق در مورد  مصالحھ بھ پاکستان رفتھ بود ، اما ورود چکری بھ اسالم 

آباد تا حدی این سفر را زیر شعاع قرار داد و نشان داد کھ برای مقامات ارشد دولت افغانستان دیدار کردن  و 

بسیاری بھ این باور است کھ مقدمات .  ل مکھ و حجاج چقدر ساده و آسان می باشدمالقات نمودن با دزدان پو

بخشایش چکری آغاز شده است و بعد از مدتی برای او راھی پیدا خواھد شد کھ بخشیده شود و ھیچ شکی وجود 

.ندارد کھ او دوباره بھ وزارت و یا سرپرستی ھمین وزارت ھم برسد


