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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

١٨.٠٧.١٠  

  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٧٧(  

  
  :امريکائی ھا چون روسھا در افغانستان مليشه سازی می کنند

وس قومندان عمومی ناتو در افغانستان و  کرزی بر سر تشکيل نيرو ھای اربکی جنجالی به  اينک ميان  جنرال پتري

چون جنرال پتريوس به عنوان قومندان . ميان آمده  که در مطبوعات داخلی و خارجی انعکاس وسيعی داشته است

ط  افغانستان دارد و اين  دربسياری از نقائیکل نيرو ھای اشغالگر تصميم به تشکيل نيرو ھای اربکی و يا مليشيا

زيرا اين جنرال ميخواھد تا بعد ازين توده ھای . تجربۀ را اين جنرال در جريان اشغال عراق به دست آورده است

  . مردم افغانستان را در برابر مزدوران طالب شان قرار دھند و خود نظاره گر صحنه باشند

ن زمان اين نيرو ھا بيشتر مختص چند واليت آدر.  استنيروی اربکی در افغانستان از سالھای دور وجود داشته

 آنھا هو در زمان نادر خان که به وسيل معدود جنوبی افغانستان بود که به نيرو ھای مسلح قومی اتالق می شدند

اين نيرو عالوه . را بشکند، امتيازات بسياری داده شد و از عسکری معاف شدندحبيب هللا کلکانی توانست حکومت 

دگی عادی روز مره در موقع ضرورت تفنگ ھای خود را از خانه برداشته و به مسايل خاص قومی و يا جدل به زن

  .ھای مرزی شرکت ميکردند و تا حال نيز اين کا ر را انجام ميدھند 

 دولت ھای وقت ازين نيروی مردمی که نه معاشی داشتند و نه امتيازات خاصی، در مواقع ضروری مقداری 

اينان که  نه معاشی .  دراختيار شان قرار داده، در کنار نيرو ھای امنيتی از آنھا استفاده می کردندمھمات جنگی

داشتند ونه توقع خاصی از دولت، بدون اجازه فرماندھان رسمی نظامی حق مداخله در امور امنيتی و نظامی کشور 

ن زمان در جنوب آرو ھای امنيتی دولتی دررا نداشتند  و به اين صورت يک مکانيزم خاصی درميان اين نيرو و ني

  .وجود داشت و گاھی ميان شان جنجال به وجود نمی آمد

 بعد از کودتای ھفت ثور و به قدرت رسيدن مزدوران حزب دموکراتيک خلق، بيشتر در زمان حفيظ هللا امين 

ليزم کوشش کرد تا با در فرھنگ نظامی افغانستان وارد شد و دولت مزدور سوسيال امپريا» مليشه«اصطالح 

تيريکه به ھدف نخورد و وردکی ھا که .  نظامی و يا مليشه، اقوام را در برابر ھم قرار دھدشبهاستفاده ازين  نيروی 
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برای سرکوب ھزاره ھا مسلح شده بودند، ميل ھای تفنگ شان را به سوی خود دولت دور داده و ضربۀ سختی به 

  . شالی زدندودولت پ

وليت استخباراتی و سرجاسوس روسھا، ؤًافغانستان  و مخصوصا در زمان مسوز  روسھا به اما بعد از تجا

مليشيا به ۀ داکترنجيب هللا بار ديگر مليشه سازی را در افغانستان آغاز کردند و اين بار گروپ ھای کنترول شد

م، منصور، قومندان رھبری افراد مزدور و جنايتکاری  چون دوستم، جبار، خانو، رئيس سيداحمد، عصمت مسل

صمد و غيره در نقاط مختلف افغانستان ساخته شدند و با خشونت و چپاول ھرچه تمامتر در مقابل جھادی ھا جنگيدند 

  . را گرفتند» قھرمان«و به اين خاطر برخی ازينان  از دولت وقت لقب 

 گرفتند، اما نيروھای مليشه که تا در کنار اين مليشه ھا نيرو ھای دفاع خودی نيز در زمان قدرت دولت مزدور شکل

نمودند که باالخره از  حد زيادی مستقل عمل ميکردند، چنان به چور و چپاول دست زدند و روز تا روز چنان رشد

 و ناتو به ئیبا آمدن نيرو ھای امريکا. کنترول دولت نجيب خارج شده وبه يکی از عوامل سقوط او مبدل گشتند

ی مسلح مردمی که نه نام مليشيا و نه نام اربکی را برخود داشتند،  در شرق افغانستان افغانستان، شکل گيری نيرو

ًاين نيرو که مثال در شرق به نام شاھين ياد ميشوند و در کنر ھا فاقد نام اند و در ھلمند کماندوی . شکل گرفت

ميکنند و جزئی از نيرو ھای   و حتی سپيشيل فورس امريکا عمليات ئیمخصوص ميگويند، يکجا با نيرو ھای امريکا

برخی از آنھا چنان جنايتکار اند که مردم بيشترين . مزدور امريکا نه نيروھای امنيتی افغانستان به حساب می آيند

  . ايتکاران اشغال می نامندن از جئیاعتراض را بر کار کرد آنان داشته، جز

 ھايش در مورد مسلح سازی گروپ ھای  مزدور با اينکه  قبل از آمدن جنرال مک کريستال و پياده کردن طرح

 ئیمين امنيت برای امريکاأ نفری در وردک نيز سازماندھی شد که تا حدی درت۴٠٠مردمی در خوست، يک گروپ 

ی به نام اربکی شکل گرفت که گرچه تا حدی از سوی نيرو ھای ئً، اما اخيرا در کندز نيز چنين نيرو مشغول بودندھا

، مگردر مقابله با طالبان در ولسوالی ھای چھاردره، ارچی و امام صاحب اين واليت  مقداری نقش امنيتی نامھار اند

ن ھا راضی ميباشند، اما مردم اين مناطق اين اربکی ھا آ ھا ازئیبازدارندۀ پيشروی طالبان را بازی کرده و امريکا

يتکار می دانند و امروز بخش اعظم جنگ را را که بيشتر از افراد لومپن تشکيل شده، حتی نسبت به طالبان ھم جنا

  .درين واليت آنھا به پيش ميبرند

 زير نام نيرو ھای ئیًحنيف اتمر وقتی کرسی وزارت داخله را به دست گرفت، رسما تشکيل نيرو ھای مليشيا

ا سازماندھی  نفرازين افراد ر۴٠٠حمايت از پوليس را در سر تا سر افغانستان اعالن نمود و گفت که در ھر واليت 

خواھد کرد، اما با واکنش شديد گروه ھای شمال رو به رو شد، تا حدی که اين گروه ھا در رسانه ھا از عدم حمايت 

زيرا گروه ھای . خود از پروسۀ داياک سخن گفتند و قومندانان پنجشيری گفتند که به توزيع سالح خواھند پرداخت

ه، مسلح کردن پشتونھا و خلع سالح نيرو ھای خود تفسير نمودند و شمال تشکيل اين نيرو را از سوی وزارت داخل

  .به اين ترتيب اتمر  به شدت ترسيد و از تعقيب آن سياست دست کشيد

 اما جنرال مک کريستال که با تجربيات اشغال عراق قومندانی جنگ در افغانستان را به عھده گرفت،  تصميم  به 

داشت و اينکه چگونه  کرزی با او ھماھنگ شد ھمه ميدانيم که او باشۀ سر ساختن مليشه در ھر قريه و قصبه را 

دستی بيش نيست اما حال که  جنرال پتريوس تصميم به عملی نمودن طرح ساختن اربکی يا مليشه را در دھات 

ينکه افغانستان مطرح ميسازد، کرزی با آن مخالفت کرده، خواھان ازدياد در صفوف اردو و پوليس ملی ميباشد ا

 ھا ميدانند تا ئیکرزی چون فرد پوشالی ميتواند در برابر پتريوس بايستد، بيشتر مردم آنرا شگردی از سوی امريکا

 شبه مليشيا که تیاما اين را کرزی ميداند که نيروی حماي. فکر شود که او رئيس جمھور واقعی و فرد مستقل ميباشد
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 نفرت مردم قرار دارد، اگر  به صورت موقت ميتواند در به ميان حتی نام آن ھم در افغانستان به شدت بد و مورد

ً ی درد سرھای بسياری را خلق خواھد کرد، مخصوصائآوردن امنيت نقش داشته باشند، اما دردراز مدت چنين نيرو

 ھا از حضور خود در افغانستان بکاھند و کمک ھای پولی خود را کاھش دھند وکنترول اين نيرو ئیاگر امريکا

رای دولت او بسيارمشکل خواھد شد و ھمچنان امکان پيوستن اين نيرو ھا که به شکل کتله ھای قومی دردسته ھای ب

مسلح جا ميگيرند، در ميان مدت به نيرو ھای طالب دور از امکان نيست و در درازمدت به عنوان نيروی باجگير 

شه سازی داکتر نجيب هللا را پيش چشم خود ًاز دولت مبدل خواھند شد، مخصوصا که کرزی آزمون بدفرجام ملي

اما با تمام اين مخالفت ھای کرزی، . داشته و از مخالفت گروه ھای شمال نيز درين زمينه به شدت  ھراس دارد

ی در بسياری از مناطق افغانستان ساخته خواھد شد، زيرا در ماه  اخير تلفات ئبسياری به اين باورند که چنين نيرو

 را نشان داد و چون پتريوس گفته بود که ئی نفر رسيد که گراف بسيار باال١٠٣ در افغانستان به نيروھای خارجی

وظيفه اش در افغانستان نه تنھا کاھش تلفات ملکی ھا که کم کردن تلفات  نيرو ھای ناتو ھم خواھد بود و با سياست 

منجر به کاھش تلفات اشغالگران  ھد شد کهاربکی و مليشه  سازی بار جنگ بيشتر بر دوش خود افغانھا گذاشته خوا

  .     خواھد شد لذا اين کار را چه کرزی بخواھد چه نخواھد عملی خواھد ساخت 

   

  :فرھنگيان شرف باخته و دولت ايران

دولت خونريز ايران که در سی سال گذشته در کنار مزدوران خونريز جنگساالر مزدوران فرھنگی شان را نيز 

 کابل و تھران جمله  رھنورد زرياب يکی ازين شرفباختگان است که از تولدش رژيم ايران در پرورش داده که از

تجليل ميکند، اخيرا تيمی ازين فرھنگيان بی فرھنگ  و بی جبھه را به تھران دعوت کرده که تعداد شان به سی نفر 

خطاب » افغانی«نان را آی نفری داشت با ادای بادار منشانه در حالی در نشستی که الريجانی با اين گروه س. ميرسيد

 ھا وطن شما را اشغال کرده و دولت ئیشما بايد در داخل کشور خود مبارزه کنيد به خاطريکه امريکا«کرد گفت که 

ر نا پذير وجود با اينکه در گفته ھای الريجانی واقعيتی انکا» شما مزدور ميباشد و شما فرھنگيان زير اشغال ھستيد

دارد، اما تشويق مبارزه برای فرھنگيان بی احساس و مزدوری چون اين سی نفر از سوی سردمدار رژيم مستبد 

جبھه ھا را برای مبارزه آماده کند، بلکه برای تحقير آنان بوده با بی زبانی و  بیکه آخندی ايران نه به اين خاطر اين 

شما ادمکھای بی ارزشی ھستيد و اين ما ھستيم که به شما دستور ميدھيم و در يا زبان درازی برايشان گفته شده که 

حاليکه ھمه ميدانيم که در ايران ھيچ فرھنگی انقالبی و وطنپرستی را اين رژيم يا زنده نمانده و يا اگر زنده مانده از 

، ھما دارابی، جعفر پوينده بھرام راد، سعيد سلطانپور، سعيد سيرجانی. ترس دولت ايران در خارج به سر ميبرند

وغيره از کسانی اند که به وسيلۀ اين رژيم سر به نيست شده و اکنون اين فرھنگيان شرف باخته ميروند و با سر 

 ميگويند که ما به سياست ًظاھراُدمداران اين رژيم در خش و بش قرار ميگيرند و نان و نمک آن را ميخورند و 

 پا لچ ميدوند و در وطنفروشی و ريزه ئیبال پول ھای ايران و اشغالگران امريکای نداريم اما درين جا به دنکار

 سردمداران رژيم ايران به اين باور که دولت کابل پوشالی  کهدر صورتی. خواری ھيچ مرز سياسی را نمی شناسند

ون دالر چای پولی ارگ  يک و نيم مليهو مزدور است ميرسيدند، اينقدر در نزديکی با کرزی قرار نميداشتند و ماھان

  . کابل نميگفت که ما در عالی ترين سطح روابط با دولت افغانستان قرار داريمدرکرزی را نميدادند و سفير ايران 

و زنگ خطر تلويزيون  طلوع  که خود ھميشه با  با اين که بوی اين تحقير ھا در رسانه ھای افغانستان راه پيدا کرد

آغوش خود دارد، اما در يک درامه نشان داد که اين   و زرياب بيگانه پرست را درقراردارد» برادری«ايران در 

 مورد استقبال مردم اين برنامه بسيارمزدوران چگونه به پای بادارن ايرانی شان می افتند و چتلی آنھا را ميخورند و 
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 از ايران تنای است، بعد از برگشقرار گرفت، اما برخی ازينان از جمله احمد سعيدی که آدم به شدت پست  و بيمايه 

 پھلوان ئیخود را قھرمان معرکه نشان داده و ازينکه در برابر الريجانی چند کلمه صحبت نموده خود را در ھر جا

پنبه معرفی مينمايد و او که روزی از وطنفروشان خلقی بود، حال برای شھرت و کسب پول از ھيچ بی شرافتی 

 گلبدينی ھا در مالديو ھم شرکت کرد و در برگشت حيثيت سخنگوی اين جلسه را ھم سدريغ نکرده و حتی در کنفران

ھاشم عصمت الھی که در کابل مشھور به جاسوس ايران است، نيز درين جلسه شرکت داشته و به يکی از . گرفت

ديگر بی جبھه ايرانی ھا گفته يود که ناموس ما را شما نگه کرديد و اين ھم بر روح بعضی از پھلوان پنبه ھای 

مقداری اثر بد مانده و گفته بودند که ما ناموس خود را نگه کرديم نه ايرانی ھا و به اين خاطر اين افراد در برگشت 

اما اينکه چگونه مثل تازی با يک اشپالق ايرانی ھا به تھران می دوند اين را .  ميکردندئینما» قھرمان«بسيار 

  . که ديگر به اين کشور نخواھند رفتچيزی نميگويند و ھرگز توبه نميکشند

لۀ را درين رسانه ھا أفرھنگی دارد و به اين خاطر ھر مسايران در افغانستان از ھر کشوری بيشتر مزدور و چاکر 

. خوب ميتوانند سازمان دھی کنند و ھر وقت دلشان بخواھد اين فرھنگيان مزدور را به پيش پای خود دعوت کنند

 شرف باخته ھا چندی قبل که اعالن شد ايرانيھا سه ھزار افغان را اعدام ميکنند، با گلو جالب اين که برخی ازين

پارگی و دھن پارگی خاصی ايران را دشمن افغانھا ميخواندند و اما وقتی اشپالق دعوت ايران به صدا در آمد اول 

  . قب نمانندھمين ھا خود را به تھران رساندند تا از عنايات دولت مذھبی و فاشيست ايران ع

      

  :امريکائی ھا کرزی را وسيلۀ به اصطالح سازش با طالبان قرار می دھد

ان  راد طالب ا برخی از اف رد ت د ک اخيرا که کرزی جرگۀ مشورتی صلح را بر گذار کرد، اعالن نمود که تالش خواھن

ا جن. بسازندرا از لست سياه حذف کند تا اينان بتوانند در آينده يکجا با کرزی دولت ائتالفی  ارن اًکرزی قبال نام ھ يتک

رای شورای امنيت  ال ب رد و ح ست حذف ک ن ل سار را زاي د، مال خاک ل، مال ضعيف، مال مجاھ ستی چون متوک پ

ه.  نام ديگر سرگردگان جنايتکار طالب را نموده است٢۵پيشنھاد حذف  ا ب اه  برخی ھ ام پنج ه کرزی ن د ک ن باورن اي

انفر را داده است و از جائيکه  اداران امريک ازۀ ب ه ه اش آب خوردئیھمه ميدانيم که کرزی بدون اج د، چگون  نميتوان

سازد ا. دست به اين کار زده است، برای ھمه روشن مي ين ئیچون امريک رای از ب ادی ب ا در گذشته الف ھای زي  ھ

ه بلکه بردن طالبان زده و حال که ميخواھند اين مزدوران خود را بيشتر کنترول کنند و با دولت يک ی بسازند، خود ن

ازند ته . عامل خود ، کرزی را مامور اين کار می س ه روز گذش رد ک الی صورت ميگي شنھاد در ح ن پي ن از ٢٨اي  ت

 طالب به نام ناروشن نبودن دوسيه ھای شان از حبس رھا و ھمه ميدانند که اين طالبان به زودی با رفقای جنايتکاران

شان ميدالی صورت ميگيرد که بر رسی يکی ا در حئیاين رھا.  خود می پيوندند شری ن وق ب د ز سازمان ھای حق ھ

ه ١٠٧٠که در شش ماه گذشته بيش از  د ک ه ۶٠ نفر از افراد غير نظامی در افغانستان به قتل رسيده ان ان ب  درصد آن

ا.  قتل رسيده اندبه در صد ديگر توسط نيرو ھای اشغالگر ۴٠وسيلۀ طالبان و ا صفوفئیبا اين رھ شتر  ھ ان بي  طالب

  . ھا اکنون به دنبال آن ميباشندئیرد ، چيزيکه امريکايتقويت ميگردند و جنگ شدت بيشتری ميگ

  

  :اختالف ميان خاندان کرزی 

 نوشته است که حکمت کرزی ه اید کرزی برادر کرزی است، طی مقالو روزنامۀ باختر که مربوط به محمًاخيرا

محمود کرزی ميگويد .  چيز ھای نادرستی را به خورد مطبوعات داده استپسر کاکای کرزی در مورد خاندان آنان

که او به دروغ مالقات کرزی با سراج الدين حقانی را به رسانه ھا گفته است و اينکه مدعی داشتن دو ماستری است 
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 که در مورد و برادران کرزی معتقد اند  تحصيالت ماستری را به سر نرسانده استئیدروغ ميگويد و او در ھيچ جا

به اين صورت روز . ی را قطار کرده استئاحمد ولی کرزی نيز اين آدم به رسانه ھای خارجی خبر داده و دروغ ھا

مخصوصا که بعضی از وابستگان خانوادگی کرزی با . تا روز در درون خاندان کرزی اين اختالفات دامن ميخورد

در بد نام کردن خاندان بد نام کرزی نقش بيشتری داشته اند و  ھای مردم ئیداشتن کمپنی ھای امنيتی و چپاول دارا

 کنندگان خود را با امکاناتی که ءحال با اين مقاله و اظھار نظر ھا تالش صورت ميگيرد تا افراد مخل فساد و افشا

  .ی که نه چندان دور حکمت کرزی خواھد پرداختئدارند از صحنه خارج بسازند، بھا

  

  : گستردهانفجار مين و تلفات  

جا شده و طالبان در جاھای بسياری قدرت ه  در بيشتر نقاط افغانستان جا بئیاز چندی به اينسو که قوای قھار امريکا

د که بيشتر اين مين ھا از وش ن از مين درين جنگ استفاده کرده  وگفته میا ھا را ندارند، طالبئی با امريکائیرويارو

طالبان نيز به ساختن مواد منفجره از کود ھای دای امونيم نايتريت مبادرت ايران به طالبان داده ميشود و خود 

 ھا در جنگھای اخير متحمل شده از اثر جاگذاری ئید و به اين صورت اکثر تلفاتی که انگليس ھا و امريکانميورز

 گفته ز کرده کهاکنون دولت اياالت متحده کورس ھای مقابله با مين را در مزار شريف با. اين مين ھا بوده است

ھای پوليس و اردو اين کورس را با موفقيت پشت سر گذاشته اند، با آنھم امريکا ور نفراز ني۵۵٠ميشود تا حال 

تصميم دارد تا وسايل و ابزار ضد مينی که بسيار پيشرفته است به ارزش سه مليارد دالر وارد افغانستان بسازد و 

 حال از ولسوالی عيندر. ين ھا چقدر موثر خواھد بود، بايد در عمل ديداينکه اين ابزار در مھار و نابود سازی م

ين ولسوالی در اثر ابازار در بين  جوالی در اثر انفجار مينی که  ١١گرمسير واليت  ھلمند خبر ميرسد که به تاريخ 

  . تن از افراد ملکی را زخمی ساخت٢١ مواد منفجره بر بايسکلی رخ داد ، ئیجاه جاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


