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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

٢۶.٠٧.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٧٨(  

  
  

  :خشم يک سرباز افغان

 سال عمر داشت و اھل ولسوالی ٢١حسين که  جوالی يک سرباز اردوی دولت پوشالی به نام طالب ١۴به تاريخ 

 جوالی،  در ولسوالی نھر سراج  واليت ھلمند بر سربازان اشغالگر ١٣جاغوری واليت غزنی بود، به تاريخ 

انگليسی مستقر درين واليت حمله کرد و سه تن از سربازان انگليسی را کشت و بعد اين سرباز موفق به فرار شد و 

چندی قبل نيز .  با طالبان رابطه نداشته استًگفته شد که اين سرباز ھزاره است و قبال. تبه نيرو ھای طالب پيوس

با اين حمله بند دل نيرو . يک سرباز افغان در نادعلی ھلمند بر انگليس ھا آتش کرد و چند تن از آنان را زخمی کرد

  . ھای انگليسی لرزيده و حيران اند که اين را چگونه کنترول کنند

لی چنين حمالتی از سوی نيرو ھای مسلح دولت بر نيرو ھای انگليسی اين است که انگليس ھا نيرو ھای علت اص

يک سرباز انگليسی و يا . افغان را چون مزدور پنداشته و برخورد آنان با اين سربازان بسيار غير انسانی است

. قرار دھد و حتی آنھا را زندانی بسازد می تواند ھر سرباز و يا افسر افغان را مورد توھين و تحقير ئیامريکا

مصرف لوژستيکی اردوی پوشالی نيز زير کنترول خارجی ھاست و اين لوژستيک با انواع تحقير به افغانھا سپرده 

می شود و به اين صورت اين نيروھای مسلح حق ھيچ کار و تصميم مستقلی ندارد و به اين خاطر گاه گاه خشم 

نديشند، سربازان خارجی را مورد حمله  شود که بی آنکه به زندگی خود بير انگيخته میبرخی ازين سربازان چنان ب

قرار می دھند و جالب است که تا حال چند موردی که ازين حمالت صورت گرفته، سربازان مھاجم افغان توانسته 

  .شونداند که بعد از کشتن و يا زخمی کردن سربازان اشغالگر موفق به فرار 

ين سرباز افغان بر سربازان انگليسی ، خارجی ھا را به خاطری بيشتر وارخطا ساخته است که حمله حملۀ اخير ا

به علتی که در زمان امارت .  ضد آنان می جنگننده ونھا بخارجی ھا فکر ميکنند که فقط پشت. ھزاره بوده استه کنند

ردند و جی ھا فکر نميکه راه انداختند، لذا خارو قدرت طالبان ، در ميان ھزاره ھا در مزار و يکاولنگ قتل عام را ب

 ضد شان بجنگند و حتی به اين فکر اند که ھزاره ھا بايد برای انتقام گرفتن از طالبان در ه که ھزاره ھا بنمی کنند
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 کنار آنھا بايستند که با اين حمله تمام اين معادالت و محاسبات به گونۀ ديگری تعبير شده و حال خارجی روی ترکيب

  .اردوی پوشالی و زير دست شان فکر می کنند که چگونه تعادل مقداری  مليتی را ميان آنھا در نظر بگيرند

  

  :فساد دو چند شده است

 در افغانستان ٢٠٠٩طی يک تحقيق اعالن کرد که فساد در سال » ديدبان اصالت افغانستان«ًاخيرا سازمانی به نام 

شش ھزار نفر در مناطق مختلف افغانستان مصاحبه داشته، می گويد که ھر ر که با واين راپ. دو چندان شده است 

ًمجموعا درين سال .  دالر رشوه داده است١٨٣افغان درين سال برای انجام کار ھای شان برای دولت افغانستان 

ستان را دو سال قبل ھمين اداره  گراف رشوه در افغان. حدود يک مليارد دالر در جھت رشوه به مصرف رسيده است

  .  ھزار دالر اعالن کرده بود و ديده می شود که در رژيم پوشالی سرطان فساد به چه اندازه رشد کرده است۴٠٠

می شناسند نابسته است که افراد آن چيزی به نام شرف و وجدان انسانی را واين از خصوصيات رژيم ھای مزدور و 

اسدان صديق چکری سکتر ربانی بود که اکنون در انگلستان در يکی از اين ف. و فقط از توده ھای مردم باج ميگيرند

. پناه بادارانش قرار دارد و ھرچه دولت کوشش ميکند پوليس انتر پول قادر به تحويلی اش از انگلستان شده نميتواند

ن رشوه ھا اينکه اي. ديگر نادر آتش است که در امريکا زندگی ميکند و بازھم کسی برايش چيزی گفته نميتواندفرد و 

 قدرت نقش درن اشغالگران و حاکمان  آتوسط چه کسانی گرفته و پرداخته می شود مردم افغانستان ميدانند که در

محاکمه کشاندن به اين رژيم با تمام ھياھو فقط قادر به . اساسی داشته و ھيچکسی برای شان حرفی زده نميتواند

 ادامه ميدھند و در تبانی با خارجی ھا قرار دارند، خارجی خزانه داری شده وفاسدان اصلی ھمچنان به کار شان

 زده حرفای د و کسی برايشان کلمه نی که آنان را مقرر کرده و از آنان در برابر تمام اتھامات دفاع ميکنئھا

  .نميتواند

  

  :مليشه سازی از سرگرفته شد

 و ناتو با حامد کرزی بر ئیدان نيرو ھای امريکا شد که گويا ديويد پتريوس قومندهًاخيرا شايعاتی در افغانستان پراکن

گرچه بعضی از افراد  نا آگاه اين را قبول کرده .  نظر پيدا کرده استفوھای مليشه و اربکی اختالرسر تشکيل ني

اما اين حرف ھای .  با قومندان عمومی ناتو را داردئیبودند که گويا کرزی در حدی است که توان مقابله و رويارو

 جوالی اعالن شد که کرزی طرح پتريوس را پذيرفته است که نيروی اربکی  ١۶ه زودی پايان يافت و روز کرزی ب

اما آنچه . اينکه تعداد اين نيرو به چه تعداد خواھد رسيد، چيزی گفته نشده است. ی  پوليس فعلی را می سازدتحماي

زدور خوب استفاده کرده اند و به اين خاطر  ھا برای سرکوب ملت عراق ازين نيروی مئیمسلم است اينکه امريکا

تجربۀ گذشته مليشه سازی که مزدوران شوروی ساختند اين بود که مليت ھای . تالش دارند تا اين نيرو را بسازند

 اين به ھم انداختن ھم اھداف خود را در افغانستان بر ا به جان ھم انداختند و حال کوشش ميکنند تا براافغانستان 

 چون یوطنفروشی اما مردم باور دارند که اين مليشه ھا ھم چون مليشه ھا. ند وھم از تلفات خود بکاھندآورده ساز

ی خواھند رسيد که قدرت مھار ئدوستم گليم جم و عصمت مسلم بر جان و مال و ناموس مردم دريغ نکرده و به جا

 دولت بی صالحيت و پوشالی کنونی قادر به  ھم مشکل خواھد شد چه رسد به اينکهئیآنھا به وسيلۀ نيرو ھای امريکا

  .جلوگيری از اعمال قدرت آنھا گردد

  

  :محبس فراه شکستانده شد
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در محبس فراه که تعداد زيادی از طالبان گرفتار شده زندگی دارند و يکی از فعاليت ھای طالبان در اکثر واليات اين 

 جوالی طالبان با مواد انفجاری که از قبل ١٩لذا روز د، ناست که ھمکاران جنايتکار شان را ازين محابس رھا ساز

جا کرده و ساعت ه از بيرون محبس تھيه کرده بودند، از درون محبس اين مواد را زير دروازۀ کالن محبس جاب

اما قومندان امنيه .  تن از طالبان موفق به فرار شدند٢٣دادند که در جريان دو پوليس زخمی شد و  انفجاردوی شب 

 ١٢ ی طالب فرار٢٣فراه به زودی در شھر و نواحی آن حکومت نظامی اعالن کرد و درجريان تالشی کوچه ھا از 

در ميان دستگير شدگان .  فرار شدند تن ديگر موفق به١١تن آنان را دوباره دستگير کرده و داخل محبس نمودند و 

طالبان که پالن ھماھنگی داشتند، در جريان اين . مال عبدهللا که رھبری اين عمليات را به عھده داشت نيز وجود دارد

عمليات از درون محبس فراه در دو نقطۀ ديگر در پشترود و باال بلوک نيز بر پوسته ھای دولتی حمله کردندکه 

طالبان ميخواستند با حمله به اين دو منطقه توجه دولت را به آنطرف معطوف دارند تا . داشتتلفات و خساراتی ن

 تن از آنان و به خصوص دستگيری مال عبدهللا تا حدی ١٢طالبان محبس به آسانی فرار کنند که دستگيری دوبارۀ 

  .اين عمليات را ناکام کرد

  

  :انتحار در ميان مکروريان ھا

له کنندۀ انتحاری که بر بدنش مواد انفجاری بسياری بسته بود، در نزديکی کلينک شنو زاده  جوالی يک حم١٩صبح 

و   خود را به آن نزديک کردئی قرار دارد، حين عبور يک کاروان امريکاچھارمکه در ميان مکروريان سوم و 

ر نفجار دد، اما اين ا را زخمی نموئیخساره مند ساخت و دو امريکارا  ھا ئیضمن حمله بران يک تانک امريکا

درميان زخمی ھا بيشتر شاگردان .  تن ديگر شد۴٠ تن و زخمی شدن ٣ بيرو بار باعث کشته شدن  از پريک محل

زن بيوه ای که فقط يک فرزند داشت و پسرش در نزديک اين . مکتب است که با دادن امتحان ازين نقطه ميگذشتند

طالبان . قيقه دچار ضعف می گشتد و مادرش که فرياد ميزد ھر ددرين انتحار به قتل رسيو کلينک کار ميکرد 

 را کشتند و اين قدر را زخمی ئیوليت اين حمله را گرفتند و به دروغ اعالن کردند که اين تعداد  عساکر امريکاؤمس

رو ھای اين دروغ ھا را ھميشه طالبان و ني.  را زخمی کرده بودندئیکرده اند، در حاليکه فقط دو سرباز امريکا

زيابی شود ر ا٢٠٠۴اشغالگر در برابر يکديگر به کار ميبرند و اگر آمار اين دو از روز اول درگيری ميان شان در 

  . و ناتو از ميان رفته باشندئیبايد در افغانستان و پاکستان ھيچ طالبی باقی نمانده باشد و يا تمام نيرو ھای امريکا

  

  :کنفرانس کابل

درين . رانس بين المللی پيرامون اوضاع افغانستان در تاالر وزارت خارجه تدوير يافت جوالی کنف٢٠به تاريخ 

وزير خارجۀ امريکا به عنوان اشغالگر درجه اول افغانستان در . ت شرکت کرده بودندأکنفرانس که بيش از ھفتاد ھي

ن که درين روز ھا سرو کرزی در سخنرانی افتتاحيه اش از معادن زير زمينی افغانستا. صدر مجلس نشسته بود

د، ياد کرد و اين کشور ھا را به اصطالح تشويق نصدای بسياری خلق کرده و اشغالگران اشتھای بلعيدن آنان را دار

 نفر صحبت کردند، راسموسن منشی ۵٠درين جلسه که بيش از .  دنکرد که درين چپاول ھرچه بيشتر شرکت کن

 صالحيت امنيت را به ٢٠١۴راو نشسته بود، ابراز داشت که ما در ملکی ناتو در حاليکه جنرال پتريوس در کنا

 شد و آنعده از خواھيمنيرو ھای امنيتی افغان می سپاريم اما ھرگز اين بدان معنی نيست که ما از افغانستان بيرون 

تان بيرون می  ھا از افغانسئی که درين چند ماه بسيار پريشان و ھراسان بودند که گويا امريکائیمزدورانی امريکا

وزير خارجۀ ايران خالف روند عمومی گفت که  نيرو ھای . شوند با اين اعالن آرامش کلی خود را پيدا کردند
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خارجی خود به تقويت تروريزم تالش دارند و ھرچه اين نيرو ھا بيشتر می شوند به ھمان پيمانه ناامنی در افغانستان 

 مليارد دالر سود دارد نيز با افزايش نيرو ھای خارجی در ٨٠ به قول او بيشتر می شود و ازدياد توليد مواد مخدر که

 نيرو ھای خارجی مستقر در هوی به صراحت گفت که درگيری ھا در شرق ايران به وسيل.  افغانستان بيشتر ميشود

  .افغانستان حمايت می شود و اين نيروھا با ھمين حمايت در افغانستان و پاکستان پايگاه دارند

ن کنفرانس که عمال غربی چون اشرف غنی احمدزی، عمر زاخيلوال، فاروق وردک ، ثريا دليل و ديگران نقش دري

اول را داشتند، غربی ھا نشان دادند که مديران آنھا در افغانستان قادر شده اند که حال چنين کنفرانس ھای بين المللی 

اين کمک ھا را در .  مليارد دالر به او کمک کند١۶مبلغ دولت کرزی ازين کنفرانس می خواھد تا .  را مديريت کنند

بخش انکشاف اقتصادی، بازسازی، حکومت داری خوب، مصالحه با طالبان و تحويل قدرت به نيرو ھای افغان به 

ی ئ کنفرانس ديگر در توکيو، برلين، لندن و پاريس نيز برگذار کرده اند و ھر بار پولھا۴تا حال . مصرف می رساند

است که دولت فقط صالحيت شده  مليارد دالر به دولت پوشالی داده ٣۵ کنفرانسدرين چھار .  کرده اندئیدارا گ

 شده مصرف ده درصد آنھا را داشته و پولھای ديگر به وسيلۀ دونر ھا و کمپنی ھای خصوصی به مصرف رسانده

 پول توسط خارجی ھا و مزدوران داخلی  اين ھمه!!ًمردم افغانستان کامال مشھود است که اثرات آن بر زندگی است

  .شان به يغما رفته در حاليکه اينان ھميشه نام مردم افغانستان را بر زبان می آورند

 ھزار نيرو ١۵ترس دولت پوشالی ازين بود که درين کنفرانس بازھم طالبان اخالل به وجود نياورند و به اين خاطر 

نھم طالبان قادر شدند که يک شب قبل سه موشک را برکابل شليک کنندو را در کابل و اطراف آن مستقر ساخته، با آ

اين گروپھا عالوه . باد  و کنار تپۀ نادر خان دستگير کنندآپوليس و رياست امنيت دو گروپ قوی طالبان را در ويسل 

ر شھر کابل رخصتی برای اين امنيت دو روز  د. به مواد انفجاری به ھاوان و سالح ھای ديگر ثقيله نيز مسلح بودند

اعالن شد و جاده ھا بند و مشکالت رفت و آمد مردم را به بينی رساند و جنجال ھای بسياری برای شھريان کابل به 

. خارجی ھا دشنام ميدادندبه دولت افغانستان و ھم به اين کنفرانس، ھم به  ھم ،وجود آمد که ھرکس در ھرکنج و کنار

 برگذاری خود را رسيده به بھشت برين دانسته و از عظمت افغانستان با اين برخی از روشنفکران مزدور با اين

در حاليکه مردم افغانستان که شناختی ازين . کنفرانس صحبت ميکردند و حال نيز اين دھل و نغاره جريان دارد

ای اشغالگر خارجی کنفرانس ھا دارند و ميدانند که چه گرگان تشنه و گرسنه ای در کمين اين پولھا نشسته و کمپنی ھ

ری در زندگی شان ييزدند، نه تنھا با تدوير اين کنفرانس اميد تغدچگونه از حاال دھن جوال را گرفته تا اين پولھا را ب

  .با سرمايه اندوزی بيشتر ستمگران روز گار سياه تری را نزد خود تصوير ميکنندبلکه دارند ن

  

  

 


