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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٢۶/٠٨/١٠  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٨٣(  
  

  

  : يک کمپنی امنيتیه از کشت٣٠

 پوستۀ امنيتی يک کمپنی امنيتی در ولسوالی گرشک  اگست نيرو ھای طالب بر چند١٩روز شام پنجشنبه تاريخ 

 تن آنان زخمی شدند و چندين پوستۀ اين ١٩ نگھبان اين کمپنی کشته و ٣٠درين حمله . واليت ھلمند حمله کردند

طالبان درين حمله ھفت . به وقوع پيوست » ميرمنداب«اين حملۀ در محل .  کمپنی به وسيلۀ طالبان تصرف شدند

 ١۵ با سه ميل زيکويک و سه ميل دھشکه و  راپنی را به آتش کشيدند و  ھفت قومندان اين پوسته ھاپوستۀ اين کم

. تلفات و دستگيری افراد اين پوسته ھا در اثر يک زد و بند درونی بوده است .  ميل پيکا با يک تعداد موتر گرفتند

ن افراد را به ير شده و معلوم ميشود که طالبان اقرًاين تبانی طالبان با صد تن از افراد اين کمپنی بوده که جديدا م

  . صورت نفوذی وارد پوسته ھای اين کمپنی نموده بودند

وليت امنيت کار يک شرکت سرکسازی را در ؤاد ميشود، مسي) تی سی سی(اين کمپنی که به نام کمپنی خوشحال 

ی از بلدوزر ھا و ماشين ھای ريگريشن  ولسوالی سنگين به عھده داشت و درين عمليات طالبان برخ–مسير گرشک 

 تن از افراد اين کمپنی امنيتی ۵٢طالبان با اين درگيری ادعای کشتن . اين کمپنی سرکسازی را نيز به آتش کشيدند

  . ئيد مينمايدأاما قومندانی امنيه ھلمند قتل سی نفر را ت. را کرده اند

  

  :  زندانی آزاد شد٢٧

 نفر ٢٧ اگست طی يک عمليات بريک زندان طالبان حمله کرده و ١٧يساف به تاريخ نيرو ھای دولتی با نيرو ھای آ

زندان در . ًاين حمله که قبال سازماندھی و محل زندان مشخص شده بود، برق آسا انجام گرفت. را نجات دادند

 به اسم   طالبولسوالی موسی قلعه در ميان قريه ھای شير غازی و طالب جان قرار داشت و مربوط به يک قومندان

 تن از زندانيان شان را کشته و بربدن زندانی ھای ديگر ۵ کننده هطالبان با رسيدن قوای حمل. بود»تنده «مال قيوم 
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آثار عميق شکنجه ديده ميشود که از مدتی به اينسو آنھا را شکنجه ميکرده اند و اما اينکه جرم اين زندانی ھا چه 

به گفتۀ .  تن از طالبان حافظ اين زندان نيز به قتل رسيده اند١٣ درين حمله .بوده تا حال چيزی گفته نشده است

 نفر زندانی بوده اند، اما اينکه طالبان افراد ديگر را ٧٠ تا ۶٠زندانيان رھا شده، چند روز قبل درين زندان بين 

نيرو ھای خارجی زندان ھای در افغانستان طالبان و . کشته و يا رھا کرده بودند، اين زندانيان معلومات نداشتند

بسياری در اختيار دارند که در آنھا مخالفان خود را نگھداری ميکنند و  ھر نوع شکنجه ای که دل شان بخواھد ازين 

اسيران شان دريغ نميورزند و به اين خاطر افغانستان به وسعت کل کشور برای افغانھا زندانيست ، چون بخشی از 

  .البان و برخی در کنترول خارجی ھا قرار داردخاک افغانستان در کنترول ط

  

  :دولت افغانستان ده ھزار پوليس محلی استخدام ميکند

وی طی يک . منير منگل معين امنيتی وزارت داخله دولت پوشالی از استخدام ده ھزار نفر پوليس محلی خبر ميدھد

يت نيرو ھای خارجی در صدد  ايجاد يک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ھا اعالن کرد که دولت افغانستان به حما

 و قصبات افغانستان ساخته ميشود و افراد آن ءاين پوليس بيشتر برای حفاظت قرا. پوليس ده ھزار نفری محلی است

منير منگل می .  به وسيلۀ وزارت داخله آموزش می يابند و زير اداره و نظارت وزارت داخله به کار ادامه ميدھد

، در موجود باشدی که ضرورت آن ئ ارزگان آغاز شده است و در ھر جار واليات وردک وگويد که اين کار د

  . ھمانجا ساخته خواھد شد

ًاين گروه مسلح که ظاھرا پوليس محلی نام گرفته، در حقيقت ھمان اربکی و مليشه سازی است و به خاطری آنرا 

ًا نفرت دارند و از مليشه چيزی جز جنايتکاران پوليس محلی نام ميدھند که مردم در برابر اربکی و مليشه شديد

 به وسيلۀ ديويد پتريوس قومندان عمومی ءساختن اين پوليس محلی ابتدا. دوستمی در ذھن مردم تداعی نميگردد

ًنيروھای ناتو و امريکا در افغانستان پيشنھاد شد و ظاھرا کرزی با آن مخالفت کرد، اما به زودی آنرا پذيرفت و 

ه از تلفات زياد ديويد پتريوس به مجردی که به افغانستان آمد، اعالن کرد ک.  آن فرمانی صادر کردبرای ساختن

ی در افغانستان جلوگيری خواھد کرد واين طرح را برای جنگاندن خود افغانھا در برابر طالبان ئنيرو ھای امريکا

  . مطرح ساخت ، کاريکه اينک آغاز شده است

  

  :خصوصیانحالل کمپنی ھا امنيتی 

کرزی که خود را در مورد کار کمپنی ھای امنيتی خصوصی در افغانستان بسيار عصبی نشان ميدھد و انحالل آنرا 

نکه جان کری رئيس کميته روابط خارجی امريکا به افغانستان آمد و با کرزی مالقاتی داشت و آمی خواھد، بعد از 

دای آن فرمانی داد که کمپنی ھای امنيتی خارجی و داخلی در کرزی فر از فساد اداری در دولت افغانستان نام برد،

 کمپنی آن ٢۶ کمپنی امنيتی وجود دارد که ۵٢در حال حاضر در افغانستان . ظرف چھار ماه در افغانستان لغو گردد

د و گرچه آمار ن ھزار مسلح در اختيار دار۵٠ کمپنی ديگر داخلی ميباشند و در مجموع چيزی حدود ٢۶خارجی و 

  .  ھزار مرد مسلح ميباشند۵٠ ھزار نفر ميگويند، اما حقيقت آنان بيش از ٢٣سمی تعداد افراد اين کمپنی ھا را ر

جان کری به مجرد اعالن چھار ماه کرزی دوباره به کابل آمد و بعد گفته شد که جان کری با کرزی به توافق رسيده 

  .است

يم راديو کليد اظھار داشت که کرزی انحالل کمپنی ھای سيامک ھروی معاون سخنگوی کرزی در يک برنامۀ مستق

داخلی را خواسته و کمپنی ھای امنيتی  خارجی در صورتيکه افراد مسلح خود را از ميان افغانھا برگزينند می توانند 
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کمپنی اين چيزی بود که اين کمپنی ھا خواستار آن بود و حال کمپنی ھای خارجی تمام افراد . به کار شان ادامه دھند

 ٢٠٠واد لوژستيکی در ھای داخلی را استخدام کرده و در خدمت ميگيرند و تمام قرار داد ھا را برای رساندن م

افراد خارجی اين کمپنی ھا چند برابر افراد داخلی پول ميگرفتند و حال با . ی ھا آنان به دوش ميگيرندئمرکز امريکا

  . ميشود و عايد آن ھا افزايش می يابداستخدام داخلی ھا مصرف اين کمپنی ھا بسيار کم 

 کمپنی امنيتی انگليسی وجود دارند و افرادی چون برادر ١٢ی و ئ کمپنی امنيتی خصوصی امريکا١۵ان در افغانست

فھيم ، برادر کرزی، پسر رحيم وردک وزير دفاع و پسر مجددی با کمپنی ھای خصوصی امنيتی خارجی سھيم 

باد آبرگشت جان کری از اسالم . ای داخلی منحل شوند اينان ھيچ ضرری نميکنندميباشند و در صورتيکه کمپنی ھ

به کابل در حقيقت آماده کردن کار کمپنی ھای امنيتی خصوصی خارجی بود که کرزی به زودی آنرا قبول کرد و 

ان خارجی حال تا چھار ماه کمپنی ھای خصوصی امنيتی داخلی منحل خواھد شد و درين جريان کرزی منافع بادار

  .خود را تقويت کرد

  

  :کشته شدن ھفت طالب در فراه

 اگست در حاليکه يک موتر سراچه با ھفت طالب خواستند تا از قريه نعلدشت و لسوالی ٢٠شام روز جمعه تاريخ 

ی شده و طی بمباران دقيق ھر ھفت تن ئط ھليکوپتر ھای نيروی ناتو شناساخاکسفيد واليت فراه بيرون شوند، توس

ی به اين ئه حساب می آيد و نيرو ھای امريکااين منطقه يکی از مناطق نا امن واليت فراه ب. ب به قتل رسيدندطال

 کيلومتر سرحد مشترک دارد بسيار حساس ميباشند و از يکسال به اين سو که ٢۶٣خاطر که واليت فراه با ايران 

درين منطقه امنيت را حاکم نموده و حال گشت و گذار ی ھا ئانستان افزايش يافته است، امريکامداخالت ايران در افغ

ی ھا بخواھند که نيرو ھای ئاين نشان ميدھد که اگر امريکا. ددر اکثر ولسوالی ھای فراه بی خطر طالبان ميباش

مزدور طالب را سرکوب کند به اندازۀ خوردن آب برای شان آسان ميباشد، اما چون تا حال ستراتيژی آنھا ايجاب 

  .ه در افغانستان جنگ و درگيری باشد، چنين اقدامی نميکنندميکند ک

  

 :قحطی به افغانستان می آيد

مردم افغانستان از بيکفايتی دولت پوشالی افغانستان به شدت شاکی اند، چون درين روز ھا خود را در برابر قحطی 

از ماه ھای است که مردم با نرخ ھای ًعالوتا ماه رمضان ھم .  آنرا تجربه کرده بودند١٣۴٩ميبينند که فقط در سال 

ھر سال در ين ماه  قيمت اشيای خوراکی در بازارھای افغانستان بلند می رود و تاجران  .  بلند رو به رو می شوند

احتکار می زنند و چون مردم درين ماه خود را مجبور به خريد مواد ارتزاقی چند ھفته قبل از آغاز اين ماه دست به 

خاصی ميبينند که تا ھم روزه گرفته و ھم کار کرده بتوانند، لذا موادی می خرند که قبل و يا بعد ازين ماه آنھا را نمی 

د، امسال پيشبينی می شود خرند و به اين صورت مردم در ين ماه  با پرابلم خريد اشيای خوردنی روبه رومی شون

که در چند ھفتۀ آينده قيمت آرد و گندم در بازار ھای افغانستان به شدت باال خواھد رفت و از حاال يک بوری آرد 

 صد افغانی رسيده  و ازين بابت مردم  وارخطا ١٣ افغانی سودا می شد،  به ٩۵٠ سيره که چند روز قبل به ١۴

  .دن آن می پردازندھستند و به خريد آرد و ذخيره کر

ن کشور  آ مليون نفر در١۶يکی از داليل اصلی بلند رفتن قيمت آرد و گندم، جاری شدن سيل در پاکستان است که 

بی خانمان شده و ھزاران ھکتار زمين زير کشت گندم، نابود گشته و به اين صورت پاکستان در آيندۀ نزديک به 

که پاکستان  در سالھای اخيريکی از منابع مھم و  عمدۀ ست ين در حاليا. کمبود شديد غله و آرد  مواجه خواھد شد
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قبل از جاری شدن سيل در پاکستان و به بار آوردن اين ھمه ويرانی، ھفتۀ  . صدور گندم به افغانستان  بوده است

ته کاھش يافته دوصد ھزار تن آرد ازين کشور وارد افغانستان می شد ، اما اين مقدار اکنون به چھل ھزار تن در ھف

ًعالوتا . ن کشور، اين مقدار نيز به زودی و  به شدت کم خواھد شدآاست و با ادامۀ  وضعيت اضطراری کنونی در

در اثر آتش سوزی ھای که امسال در فدراتيف روسيه اتفاق افتاد و مزارع زياد آن کشور از ميان رفته، اين کشور 

مين کند و لذا اين کشور ھا نيز أد را از کشور ھای آسيای ميانه تحال تصميم دارد تا ذخايرستراتيژيک گندم خو

ی که در سال ھای اخير صادرات آرد ئيکی از کشور ھا. امسال قادر به صدور آرد و گندم به افغانستان نخواھند شد

ان آورده و کمبود  آرد به افغانستوافریتاجران افغان و ايرانی  درين سال ھا مقدار . به افغانستان داشته ، ايران است

آرد را در بازار ھای کشور مرفوع می کردند، اما امسال ايران نيز به کمبود آرد مواجه بوده و اينک با ترکمنستان 

قرار داد خريد آرد را  کرده است و به اين ترتيب عالوه به اينکه افغانستان در سال روان قادر به ورود آرد از ايران 

به اين صورت ديده می شود که کشور ما از بازار .  ترکمنستان ھم محروم خواھد گشتنخواھد شد، از ورود آرد از

ھای منطقه آرد مورد ضرورت خود را وارد کرده نتوانسته  و حتی گمان می رود که افغانستان با قحطی آرد و گندم 

 قحطی را مھار کند و نيرو رو برو خواھد شد و چون کسی به اين دولت و ادارۀ فاسد آن باور ندارد که بتواند چنين

ھای اشغالگر ھم در افغانستان کوشش ميکنند تا مردم افغانستان را بيشتر گرسنه و فقير نگھدارند، تا دست شا ن به 

  .اين نيرو ھا دراز باشد، لذا ھيچ تالشی درين زمينه  از سوی اين کشور ھا  در افغانستان وجود ندارد

ديک با دولت پوشالی افغانستان دارد، درين روز ھا  دوصد ھزار تن گندم به  کشور ھندوستان که روابط بسيار نز

ی که پاکستان اجازۀ عبور اين محموله را از طريق خاک خود به افغانستان ئغانستان کمک کرده است، اما از جااف

 اين ھمه غله به نمی دھد و دولت افغانستان نيز که کوچکترين غمی از فقر مردم ندارد، تا حال راھی برای  ورود

. ين به افغانستان برسدداخل کشور پيدا نکرده است، لذا نمی توان به اين مقدار غلۀ کمکی اميدوار بود که در وقت مع

ی ی دولت در امر آوردن اين محمولۀ به داخل کشور نشان می دھد که از نظر مديريتی اين دولت چقدر بئاين نارسا

وشالی گفته نميشد و در صورت حادث شدن وضعيت اضطراری از نظر کمبود پ ،کاره و فاسد است که اگر نميبود

ارزيابی ھا نشان ميدھد که . غله، معلوم است که اين مديريت فاسد  قادر به حل کوچکترين  مشکل مردم نخواھد شد

.  نان می نامند درصد غذای مردم افغانستان را نان گندم تشکيل ميدھد  و به اين خاطر افغانھا ھر سه وقت غذا را٨٣

در بعضی نقاط فقرزدۀ کشور بسياری از مردم در . در صورتيکه اين نان به مردم نرسد، ھمه گرسنه خواھند ماند

طول روز فقط به خوردن نان گندم بسنده کرده و خود را سير احساس می کنند، اما اگر به کمبود اين نان روبه رو 

ًمطمئنا کمبود نان گندم در افغانستان بر نرخ غله ھای ديگر . ايندشوند ، پس مردم احساس گرسنگی و قحطی می نم

پس اگر به اين کمبود توجه نشود نمی توان از راه مصرف غله . مثل برنج،  جو و جواری نيز اثر گذار خواھد بود 

يک ژبسياری از کشور ھای جھان ذخيره گاه ھای ستراتي. ھای ديگر مشکل گرسنگی مردم افغانستان را حل کرد

ی رو به رو شدند، ازين ذخيره گاه ھا ئ وضعيت ناھنجار و کمبود مواد غذای در اختيار دارند که اگر درئمواد غذا

اما درافغانستان  اشغالی چنين ذخيره گاه ھای يا وجو ندارد و يا اگر دارد، بسيارکم و ضعيف می . استفاده می کنند

 مردم قرار ميدھد و نه پاسخگوی بخش کوچکی از نياز ھای باشند که در مواقع قحطی  نه کسی آن را در خدمت

  .مردم افغانستان ميباشند

با اينکه در دو سالی که گذشت ، توليد گندم در ھر سال در  افغانستان از مرز چھار مليون تن گذشت که اين مقدار 

ن زمينه  مديريتی وجود ندارد ، لذا ی قرار دھد، اما از جائيکه دريئغانستان را ازين منظر در خود کفاميتواند مردم اف

اين توزيع به صورت درست صورت نگرفته و از حاال نشانه ھای ازين کمبود ديده می شود و با کم شدن ورود آرد 
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با اينکه در سال ھای . به بازار ھای کشور به زودی نرخ ھا باال ميروند و کمبود غله خود را به نمايش می گذارد

ستان در بلند ترين سطح توليد قرار دارد، اما بازھم در زمستان ھا والياتی چون بادغيس افغان اخير اعالن می شد که

و غور به کمبود غله رو به رو بوده، سال گذشته اعالن شد که در غور توده ھای مردم برگ درخت می خورند و 

و برفريزی و ھم از نظر ن موقع ھم از نظر سردی آچون در. برای زنده ماندن علف ھای کوھی تناول می کنند

ی از جمله آرد و برنج درين مناطق با ممانعت ئدی می شوند، لذا انتقال مواد غذاامنيتی اين راه ھا دچار پرابلم ھای ج

ًدر دنيای امروز و مخصوصا در افغانستانی که . ھای جدی رو به رو شده، مردم با قحطی رو به رو می شوند

 سرازير می گردد، پناه بردن مردم  جھت رفع گرسنگی و آنمک ھای بين المللی به ساالنه مليارد ھا دالر از درک ک

فرار از مرگ به علف کوھی و برگ درختان شرم و خجالت بزرگی است که بايد  بر پيشانی مقامات دولتی عرق 

  . سردی سرازير گردد

 حتی قحطی خبر می دھند و مردم با ی وئد غذابا اينکه درين چند روز رسانه ھای ھمگانی از وضعيت بد بعدی  موا

تشويش به دکانھا شتافته  به خريد آرد و ذخيره کردن آن آغاز کرده، اما ھيچ مقام دولتی تا حال درين رابطه اظھار 

نظری نکرده و  برای مردم از ھيچ درکی خاطر جمعی ارائه نمی کنند که اين خود از فرو رفتن مقامات دولتی در 

ًوقتی در جريان زمستان خبر می رسد که مردم مثال .  رفتن در خواب خرگوشی حکايت می نمايدفساد و بی تفاوتی و

ن وقت کميتۀ حاالت اضطراری و مقامات ديگر دست آفالن منطقۀ برفگير با قحطی و مرگ رو به رو ھستند، در

 مردم چيزی برسد، اما اين ً ظاھرا تالش کرده و سرو صدا خلق می کنند و کميسيون تشکيل  می دھند تا به،اندرکار

اما حاال که موقع ھر گونه رساندن کمک .  توسط افراد فاسد اين اداره حيف و ميل ميشودهچيز ھا در راه و نيمه را

به چنين مناطقی ھست و رسانه ھا پيوسته ھوشدار باش ھای خود را تکرار می کنند، نه تنھا چرت اين مقامات  

  .پرسش ھای خبرنگاران نيز طفره ميروندخراب نيست که از جواب دادن به 

  

  :موشکباران غزنی

 اگست مورد ٢۴ًشھر غزنی که از ھفته ھا به اين سو تقريبا ھر شب مورد حملۀ موشکی قرار داده ميشود، روز 

حملۀ شديد موشکی قرار گرفت و ھشت موشک بر اين شھر پرتاب شد که يکی از آنھا به دفتر واليت، يکی بر دفتر 

 شھر غزنی تا ساعت  تحکيم صلح و دو تای ديگر ھم در مرکز شھر برخورد کردند و درين روز مردمکميسيون

چون اين موشکھا صبح وقت زمانيکه ھنوز مامورين . ت بيرون شدن از خانه ھای خود را نداشتندأھای ده صبح جر

از چند روز به اين سو که عمليات .  به دفتر نرفته بودند شليک شد که در نتيجه تلفات کم بود و يک نفر زخمی شد

شمشير به کمک نيرو ھای پولندی و اردوی دولت پوشالی درين واليت به راه افتاده و چھار ولسوالی را زير حمله 

 طالب کشته و ھفت تن ديگر دستگير شدند، در حاليکه در ھر يکی ازين ولسوالی ھا صد ھا ۵ند، فقط ه اقرار داد

 گويا عمليات شمشير به پايان رسيده، بار ديگر طالبان به اين چھار ولسوالی برگشته و طالب وجود دارند و حال که

  .شھر را ھمواره مورد حمالت موشکی قرار ميدھند

  

  
    
    
 


