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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

٠٧.٠٧.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٧۶(  

  
  
  

  : راه جاغوری و اھميت آن

 تن موترسيکل ۵٠٠ جون ٢۶به تاريخ .  فيک بسته اند جون  به اين سو راه جاغوری را به روی ترا١٧طالبان از 

 کيلومتری قره باغ قرار دارد، به اين منطقه آمده و دو مکتب را در روز روشن ١۵سوار در منطقۀ زردآلو که در 

.  اين دو مکتب را آتش زدندشاندرحاليکه متعلمان سرگرم درس بودند، ھمه را از مکتب بيرون و در برابر ديدگان 

طالبان ميخواھند با در کنترول . که در اوايل اين ماه نيز يک مکتب را درين منطقه به آتش کشيدندست حالياين در

داشتن منطقۀ زرد آلو که در مرز ميان ولسوالی ھای قرباغ و جاغوری قرار دارد راه اجرستان را درکنترول خود 

 درين منطقه حضور دارند، اما ئیو ھای امريکا نيراينکهبا . قرار دھند و به اين طريق به سوی مرکز حرکت کنند

 جون ٢٢به تاريخ . مشکل اندھيچ اقدامی جھت باز کردن اين راه نميکنند و ازين بابت مردم جاغوری سخت دچار 

باغ با طالبان ديدار کرده و از آنھا خواستند که راه شان را باز کنند، اما  ت ريش سفيدان جاغوری در قرهأيک ھي

باز کردن راه را منوط به عدم ھمکاری جاغوری با دولت قراردادند چون در مرکز جاغوری دولت فعال طالبان اين 

ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان به رسانه ھا . جا استه ن قومندان و ولسوال با پوسته ھای امنيتی جا بآميباشد و در

درحاليکه تمام مردم در منطقۀ . ارف ميباشدگفت که اين مکتب سوزی ھا کار طالبان نيست، زيرا طالبان حامی مع

مردم . آن مکاتب را به آتش کشيدند سوار طالب به اين منطقه ھجوم برده و موتر سايکل ۵٠٠زردآلو ديده اند که 

طالبان ھرگز حامی . منطقه قومندانان طالبان را نيز ميشناسند و لذا اين ادعای ذبيح هللا مجاھد کامال دروغ ميباشد

د که نطالبان ميخواھ. وده و ھمين حاال در مناطقی که طالبان حاکم اند حتی يک صنف درسی وجود نداردمعارف نب

 .آيندجوانان افغان بيسواد، جاھل و مثل خود شان ضد علم و دانش به بار 

  

  :خود خارجی ھا  به گسترش ترياک مصروف اند

 روز و محفلی که به اين خاطر برگذار شد ه بود، کرزی درين.  جون روز بين المللی مبارزه با مواد مخدر بود٢۶

اظھار داشت که خارجی ھا به خاطری صادقانه به نابودی مواد مخدر کار نميکنند که سود اصلی را آنھا ميبرند، در 
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حاليکه برادرش احمد ولی کرزی خود به اين کار مصروف است و يکی از مافيای اصلی مواد مخدر به حساب می 

 ضد اين ماده فعاليت هد و پوليس بن تن قاچاقچی در زندان ھا به سر ميبر٣۵٠٠ل گفته شد که حال درين محف. ايد

 تنھا قدرت دستگيری قاچاقچيان اصلی را نداشته و ادارۀ مستعمراتیاما اين برای ھمه معلوم است که پوليس . دارد

در حاليکه سران اصلی مواد مخدر در . اند در زندان ھا مانده وريزه پايان است که چيزی برای دادن رشوه ندارند 

حاجی جمعه که يکی از شرکای احمد ولی است يکسال قبل در . افغانستان بسيار مطمئن به کار خود مصروف اند

 ھا دستگير شد ، در حاليکه او سالھا در کنار تعمير واليت اين کار ئی تن ھيروئين به وسيلۀ امريکا۴٠٠اندونيزيا با 

 و اينکه چرا بعد از اين ھمه سال دستگير شد، معلوم است که رقابت جھانی مافيا منجر به اين کار ھا را انجام ميداد

در حاليکه ھمين اکنون .  تن کريستال را با حاجی جمعه گرفتند و معلوم نشد که کجا بردند۴٠٠ ھا ئیامريکا. ميشود

جی عزيزهللا ، مال شيرمحمد، بشير چاه افراد قوی تری چون احمدولی کرزی ، عارف نورزی، حاجی آدمجی، حا

سازمان ملل .  به اين کار در افغانستان مشغول اندديگرآبی ، زلمی مجددی ، کبيررزبان، فوزيه کوفی  و صد ھا تن 

 سه درصد به جيب افغانھا فرو ميرود و بقيه ھمه به جيب مافيای بين فقطًاخيرا اعالن کرد که پول ناشی ازين مواد 

 شده که ھرسال مواد کيمياوی  تن ترياک توليد٢٢٧٠٠در سه سال گذشته در افغانستان  . ه ميشودالمللی ريخت

 ٢٢٧٠٠ ھزار تن رسيده است که با ٣٩ ھزار تن وارد شده که درين سه سال به ١٣ی ترياک به افغانستان ه ئضميم

 سال ٣ ھزار تن که در ۵االنه  تن مواد مخدر را ميسازد ، اما مصرف جھانی مواد مخدر س۶١٧٠٠ترياک جمله تن 

 تن مواد مخدر درين مدت درجھان ذخيره شده است که ديده ۴۶٧٠٠ تن رسيده و به اين صورت ١۵٠٠گذشته به 

اکنون قيمت يک کيلو . ميشود، اگر سالھا مواد مخدر توليد نشود بازھم بازار ھای دنيا مملو از مواد مخدر ميباشد

رای دھقانان عايد بسيارکمی را به بار می آورد ولی با آنھم اين عايد چند برابر از  دالر رسيده و اين ب۶٠ترياک به 

  . گندم و غله جات ديگر باال ميباشد

آخرين آمار سازمان ملل نشان ميدھد که در افغانستان يک مليون نفر معتاد به ترياک ھيروئين اند و اگر معتادان 

 ھزار ۶٠ ھزار زن و ١٢٠درين ميان .  ميشودبيشتر مليون نفر چرس ھم به حساب آيند اين تعداد از يک و نيم

 تن چرس نيز توليد شد که ٣۵٠٠سال گذشته در افغانستان عالوه به ترياک . کودک نيز معتاد به مواد مخدر اند

 ئیامريکا. چيزيکه تا حاصل برداری ھيچ بحثی روی آن صورت نگرفت. بيشتر اين توليد در مزار صورت گرفت

گليس ھا بيشترين سود ترياک را از افغانستان ميبرند و به اين خاطر روی حضور شان در ھلمند اختالف ھا و ان

 .نظر شديد دارند و ھريک ميخواھد تجارت طالی سياه را از ديگری بقاپد

  

  :زرع جواری ممنوع

ً دارند، اکيدا اعالن قرارکنر نيرو ھای اشغالگر در سه ولسوالی ننگالم، چپه دره و کندی که در دره بزرگ پيچ 

 دارند که مخالفان شان در ميان جواری ھا ھراسآنان ازين . کرده اند که بعد ازين کسی دست به زرع جواری نزنند

اين اعالن با واکنش جدی . پنھان شده و بر راه نيرو ھای شان کمين ميگيرند و تانکھای شان را ھدف قرار ميدھند

ست که نه طالب اند و نه نيرو ھای اشغالگر را قبول ان به ضرر توده ھای فقير اعال رو به رو شده، چون اين مردم

 به دست می آيد، با اين اعالن مجبور اند که ی ساالنۀ شان  از زرع جوارخوراکدھقانان اين ولسوالی که .  دارند

 ھای شان ۀزندگی خانوادچون صرف با زرع گندم قادر به . قريه و کاشانۀ شانرا رھا کنند و به جاھای ديگری بروند

طالبان شرفباخته ھم به خاطريکه اشغالگران را بيشتر تشويق به تطبيق اين دستور نمايند، تالش ميکنند تا . نيستند

اينکه در عمل چگونه قاد ر خواھند شد که اين دستور شانرا تطبيق کنند، . ھميشه از ميان اين کشتزار ھا حمله نمايند
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؛ در آينده روشن خواھد دم اين منطقه تصميم گرفته اند که دستور اشغالگران را قبول نکنند مربا در نظر داشت آنکه

از ھمين حاال می توان حدس زد که نيروھای اشغالگر به خاطرتطبيق فرمان شان، باز ھم جو ھای خون به راه . شد

  .انداخته و کشتزارھای مردم فقير را به آتش خواھند کشيد

  

  : مک کريستالديويد پتريوس به جای

، استنلی مک کريستال که بعد از  کاميابی نسبی در اشغال  عراق به ئیجنرال چھار ستارۀ  اشغالگران امريکا

افغانستان فرستاده شد تا  فتح  اين جا را ھم به سر برساند و تمام ذخاير زير زمينی افغانستان را تقديم کمپنی ھای 

تالش و با طرح و برنامه ھای زيادی در مورد مھار جنگ، با اينکه  مورد اين جنرال بعد از مدتی . چپاولگر نمايد

افغانستان به  ھزار نيروی ديگر ٣٠اعتماد کامل  اوباما قرار گرفت و  اوباما به درخواست او تصميم به ارسال  

باما را به  رولينگ استون، حکام دولت اوئیگرفت، اما چند روز قبل اين جنرال در يک مصاحبه با مجلۀ امريکا

جوبايدن و جيم جونز را دلقک خواندند و . مسخره گرفت و تيم او نيز بر اين مسخره ھرچه ياد داشتند، افزودند

ايکانبری سفير امريکا در کابل را ترسو خواندند و به اين خاطر از کار برکنار و عوضش جنرال چھار ستارۀ ديگر 

 عنوان يک جنرا ل اشغالگر نامی آشنا برای تمام  افغانھاست ، از ، ديويد پتريوس که در سالھای اخير بهئیامريکا

 را تائيد سوی رئيس جمھور امريکا به جای مک کرستال  برگزيده شد و سنای امريکا با اکثريت کامل اين انتخاب

نمودند و باالخره بعد از مالقات با راسموسن منشی عمومی ناتو در بلژيک  و مفاھمه در مورد جنگ افغانستان و 

ر با اين افتضاح نشان ميدھد که در ميان کمپنی ھای مختلف و يياين تغ. ستراتيژی مک کريستال اينک به کابل آمد

 اختالفاتی وجود دارد و چگونه يکی ديگر را دلقک و ترسو جناحبندی ھای مختلف امپرياليستی در امريکا چه

  .ميخوانند

 افغانستان زمام درپتريوس که جنرال کارکشتۀ اشغالگران  است و تجارب جنگ عراق را با خود دارد، در حالی 

فغانستان جنگ در شمال ا.  شفته تر ميباشدآفرماندھی را به دست ميگيرد که اوضاع امنيتی افغانستان از ھر زمانی 

گسترش يافته و والياتی چون کندز، بغالن، غزنی، قندھار و ھلمند در بد ترين وضعيت امنيتی در ھشت سال گذشته 

 آن به ٣۵۵ ولسوالی در کل کشور، ٣۶۴ از ۀ ادارۀ مستعمراتیقرار دارند و به گفتۀ معين امنيتی وزارت داخل

 درجۀ فساد از ھر زمانی بيشتر ميان کمک کنندگان غربی و ًعالوتا. درجات مختلف در گير جنگ و نا امنی ميباشند

نيم مليارد دالر را اختالس  و دوئیًادارۀ افغانستان باال گرفته و اخيرا سنای امريکا گفته است که کمپنی ھای امريکا

 است که به  کمپنی دخيل٧٠در اين کار دست . کرده و به طالبان مزدور داده تا جنگ را در افغانستان تشديد نمايند

 چنان باال گرفته که حال ھيچ حرفی از هاصطالح غير قانونی ميباشد و نارضايتی در ميان تمام اقشار جامع

ًنسبت به ھر زمانی ھمه گيرتر شده است، عالوتا برخی از اعضای پيمان نارضايتی و  را قبول ندارنداشغالگران

 که چند ماه بيشتر به آن نمانده ٢٠١١ند تا نيرو ھای شان را در سال ناتو از جمله کانادا، ھالند، پولند و ايتاليا ميخواھ

از افغانستان خارج سازند که بار جنگ  بيشتر بر دوش امريکا و انگليس خواھد ماند و به اين صورت ناتو در تھديد 

اد مخدر در ول اول امنيتی ومبارزه عليه تروريزم و موؤ اينکه جنرال پتريوس به عنوان مس.کاملی قرار دارد 

ر در وضعيت کنونی خواھد شد، معلوم است که جز پناه بردن به قوای نظامی و حمله ييافغانستان چگونه قادر به تغ

  . و قتل ھای خونين راھی نداردئیھوا

اھد تا غير نظاميان به قتل برسد، طرح ھای خاصی  وجنرال ستنلی مک کريستال با ادا ھای مردم داری و اينکه نميخ

 از سوی کاخ سفيد برکنار شد و ه ایديده و قبل از آنکه اقدام به عملی کردن آنھا نمايد، با چنان مصاحبتدارک 
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قھرمانی ھای اين مامور خونريز به ھيچ گرفته شد و اينک پتريوس  با دندان ھای تيز بيشتری برای تطبيق اشغال 

ژی کريستال که مبنی بر جلوگيری از قتل غير ًوطن ما وارد کابل شده است و ظاھرا تصميم دارد تا ھمان ستراتي

ًرا پيش ببرد، عالوتا ميگويد که تالش خواھد کرد تا درين جنگ  از قتل نظاميان خارجی نيز در !! نظاميان است

زيرا درين اواخر گراف قتل سربازان اشغالگر در جنوب افغانستان به شدت باال رفته و . افغانستان جلوگيری نمايد

بيش از صد نفر از نيرو ھای ناتو در افغانستان به قتل رسيده اند که بيشتر آنان را متجاوزان ھمين سال در ماه جون 

 در افغانستان ئیمک کريستال ميگويد که در مورد نحوۀ استفاده از قوای ھوا.   و انگليسی تشکيل ميدھندئیامريکا

 را در افغانستان برای جلو گيری از قتل غير فکر خواھد کرد، چون مک کريستال درين اواخر استفاده ازين قوا

 امريکا ئیاما ديديم که در واليات خوست، لوگر، قندھار، ھلمند و کندز نيروی ھوا.  نظاميان بسيار کاھش داده بود

پتريوس که کوشش خواھد کرد تا از قتل سربازانش جلوگيری کند، . چه انسان ھای بيگناھی را به قتل رساندند

 و توپ ھای دورزن پناه خواھد برد و به اين ئیالت ھوام به حملۀ پياده اقدام خوھد کرد و بيشتر به حًمطمئنا کمتر

وران طالب جان ھای شانرا از دست دترتيب توده ھای بی گناه و بی سالح افغانستان در ميان آتش اشغال و مز

  .خواھند داد

با چنگ و دندان تالش خواھد کرد تا  ميخ ھای اشغال آمدن پتريوس به افغانستان تجديد رھبری اشغالگران است که 

را در افغانستان محکمتر بسازد و ازين بابت مردم افغانستان کوچکترين خوشبينی ندارند و اين فقط مزدوران کثيف 

  . انگليسی اند که با آمدن پتريوس شادی مرگگ شده و سر از پا نمی شناسندئیامريکا

  

  :کمپاين انتخاباتی

اين .  يگر کمپاين انتخاباتی کانديدان شورای مزدور ملی و يا پارلمانی در افغانستان آغاز شده استاينک بار د

 سنبله امسال برگذار شود، اما کسی به اين باور نيست که اين ٢٧انتخابات مسخره و زير اشغال قرار است که در 

 ۀ ادارۀ مستعمراتی  معين امنيتی وزارت داخلچون منير منگل. انتخابات حد اقل با شرايط يک انتخابات برگذار گردد

 ٣۵۵ ولسوالی آرام است و ٩ ولسوالی در کل افغانستان فقط ٣۶۴چند روز قبل برای ولسی جرگه اعالن کرد که از 

 –درين انتخابات بار ديگر ھمان جنايتکاران جھادی و طالبی و مزدوران کثيف خلقی .  ميباشدجنگولسوالی درگير 

 نفر از مزدوران پارلمانی سابقه را زير ٨٠کانديد کرده اند و کرزی و حواريون او در لست خود پرچمی خود را 

 ٩٨و .  ًپوشش پولی و امکانات ديگر گرفته تا اين بار اين ولسی جرگه را کامال زير نظر و اختيار خود داشته باشد

 اين جنايتکاران شده و چانه زنی برای شھر کابل پر از عکسھای. درصد مزوران سابقه بار ديگر کانديد شده اند

فضل احمد معنوی که از گروه شورای نظار است به . گرفتن رای مناطق مختلف ميان اين وطنفروشان جريان دارد

 ھا بسيار نزديک است، کوشش ميکند تا اين ئیجای عزيز لودين به اين سمت گذاشته شده است و چون با امريکا

مردم در برابر ھر تصوير واکنش نشان داده وبا دشنام ھای به شدت . ارلمان ببردجھادی ھا را بيشتر به سوی پ

  . عاميانه برآنھا تف می اندازند

  

  : تغييرات در اردوی پوشالی

کرزی .  وجود دارد اينک به اردو راه باز کرده استادارۀ مستعمراتیی که ميان جناح ھای مختلف ئسگ جنگی ھا

 ھا تيرش به ھدف خورد و لوی درستيز روزی کامل اردو را به دست بگيرد، درين که با تمام قوا ميخواھد رھبر

. بسم هللا خان را که از سران شورای نظار و پسرخالۀ قانونی ميباشد ازين سمت برکنار و وزارت داخله را به او داد
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سکان اردو را در ھا اری ً ھا کامال با اين تصميم موافق بودند، چون آنان نيز نميخواھند که شورای نظئیامريکا

با بودن بسم هللا خان درين سمت رحيم وردک وزير دفاع نميتوانست، پالن ھای کرزی را تطبيق . دست داشته باشد

 باور اند که اين اينبسياری به . ن جا به وزارت داخله آوردآ که با فھيم به توافق رسيد و بسم هللا را ازبودکند و ھمان 

کرزی به جای بسم هللا يک . خاطريکه فھيم نيز با بسم هللا خوب نيسته ، ببودم هللا خواھد وظيفه آخرين وظيفۀ بس

کريمی از خلقی ھای شرفباخته . جنرال به شدت بی ماھيت و بی خاصيتی چون شير محمد کريمی را جاگزين کرد 

وشيست و ھم به زبان  ھا ھم بسيار نزديک ميباشد و چون آدم به شدت ضعيف و وطنفرئیای است که به امريکا

فرديکه به نام عنايت هللا نظری به .  ھا ھم ميباشدئیانگليسی حرف ميزند، لذا مورد قبول انگليس ھا و امريکا

معاونيت وزير دفاع گماشته شده يکی از اعضای اتحاد سياف ميباشد و از اخوانی ھای جنايتکاريست که قبال وزير 

الد به وزارت سرحدات گماشته شد و چون او ھم از افراد سياف است به اين امور مھاجرين ھم بود و چون اسدهللا خ

 مشورتی صلح کرزی بسيار ۀسياف در جريان برگذاری جرگ. صورت درين تحوالت سياف استفادۀ بيشتری کرد

و عميقی  سياف نيز روابط بسيار ديرينه شخص نبايد از ياد برد کهو اين پاداش ھمان تالش ھای او ميباشد،  فعال بود

  .با سازمان سيا دارد 

 اين هند ميداند و حال قومکرزی آنرا برای خود مفيدن قطع شد آرات در اردو که تا حدی پای شورای نظار ازيياين تغ

چون رياست امنيت را نيز از پنجشيری ھا گرفت خود را در طرح ھايش موفق تر . ًنيرو را کامال در دست دارد

  . ھا يکجا نگرفته باشدئیرات را کرزی با امريکايي تصميم ھا و تغميداند و ممکن نيست که اين

  

 


