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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

١۶.٠٩.٠٩  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٣۶(  

 
 
  

  : شمال در تشنج بيشتر

 شدت خراب است و ھر روز مردم  واليات کندز و بغالن بهً به اينسو وضعيت شمال، مخصوصاچندیبا اينکه از 

 جريان دارد، مردم درين واليت به اين  در واليت بلخ اما با رقابت ھای که ميان اتمر و عطا،بيگناه کشته ميشوند

عطا ميگويد که اتمر و جمعه خان ھمدرد يکی از . ی رخ خواھد دادئباور اند که بار ديگر درين شھر درگيری ھا

کنون متحد کرزی و والی پکتيا ميباشد در چند ولسوالی پشتون نشين اين واليت سالح قومندانان حزب اسالمی که ا

 مشھور جھادی جنايتکارانعطامحمد نور که يکی از . پخش کرده است و به اين صورت درپی تضعيف او ھستند

ل و بلخ زمانی اختالف ميان کاب. است، از سالھا در مزارشريف مستقر ميباشد و قدرت اين واليت را در دست دارد

در افغانستان است و ھا نور يکی از وابستگان مھم امريکايی . در گرفت که نور از عبدهللا در انتخابات حمايت کرد

 واليتدر سطح اين  او که يکی از چپاولگران اخوانيست،. به اين خاطر به ھمان ھوا ميپرد و به کسی تن نميدھد

ارسال جمال والی  ( نيز چور کرده استواليت راجريب زمين درين  ساختمان و بلند منزل دارد و ھزاران ١٣٧

 و مورد نفرت ) مليون دالر سرمايه دارد٢٧سابقه خوست می گويد که عطا خودش به او گفته است که بيشتر از 

 اتمر را خادی زمان پرچميھا ناميد که عطامحمد نور، حنيف.  واليت قرار دارد اينًمردم افغانستان و مخصوصا

گفته ميشود .  وزير داخله قبول نداردعنوانيش را در مقابله با مجاھدين از دست داده است و به اين خاطر آنرا به پا

  . ھزار دالر معاش ميگيرد۵٠ ميباشد که ماھانه از امريکايی ھا ٣٠٠ يکی از افراد کميته  عطاکه

  

  :جنگ در باال بلوک

  آن فراھرود از–تی امريکايی از منطقه باالبلوک که جاده فراه  حينيکه يک کاروان تدارکاسپتمبر ١١به روزشنبه 

بعد با . ميگذرد در منطقه شيوان مورد حمله طالبان قرار گرفت که با فير راکت طالبان سه نفر ملکی به قتل رسيدند

. رسيدندملی و دو سرباز امريکايی به قتل به اصطالح  نفر اردوی ۵درين جريان  درگيری شديدی که آغاز گرديد،

بعد از آن نيروھای ھوايی امريکايی مستقر در پی آر تی ميدان ھوايی فراه دست به حمله بر ضد طالبان زدند که در 
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شيوان يکی از مناطقی است که عالوه به اينکه پايگاه مھم .  نفر از افراد طالبان به قتل رسيدند٣٠جريان بيش از 

 نيز دران قرار دارد که چندان فعال نيست و قادر اداره مستعمراتیدوی طالبان درين منطقه است ، يک پايگاه مھم ار

مردم از ترس شيوان ازين راه . د و ھر روز درين راه طالبان عمليات ميکنندنيست که امنيت اين منطقه را بگير

  .نمايندنرفته، با تمام مصرف باالی که طياره دارد، مجبور اند ھوايی رفت و آمد 

  

  :اباال رفتن نرخ ھ

توجھی خاصی   فاسد افغانستان درين مورد با بیاداره مستعمراتی بازارھای افغانستان فاقد ھر نوع کنترول بوده و 

درين . دست غارتگران و چپاولگران بر زندگی مردم چنان باز ميباشد که نظير آن ديده نشده است. می کندبرخورد 

در حاليکه در . ازار ھا  صد درصد افزايش يافته استروز ھا که ماه رمضان جريان دارد، نرخ ھا در اکثر ب

دستمزد ھا نه تنھا افزايش نيامده که درين ماه اکثر کار ھای ساختمانی تعطيل شده و کارگران بيکار اند و مجبور اند 

که از جمعی چپاولگر وطنفروش ساخته شده ، يا خود دالل اند و يا با پوشالی دولت . که با ھمين نرخھا بسازند

نيز ی ئن سود ھای باالآ نميکند که ازیدالالن در پيوند سودی قرار دارند نه تنھا در برابر اين باال رفتن نرخھا کار

درين ميان مردم کابل که تمام بازار آن از سوی ايران، پاکستان، ھند، ترکيه و کوريا اکمال . به دست می آورد

 که عيد از راه ميرسد و بر طبق سنت ًای قرار دارد، مخصوصاميگردد و عايد درونی ندارد، زير فشار خورد کننده 

لذا از . ھای موجود، کابل نشينان به ھر طريقی بايد خريداری ھای عيد و سيالی و شريکی خود را به سر برسانند

مردم مدتی به اينسو فغان مردم ازين بلند بودن نرخھا باال شده است اما کسی کوچکترين توجھی به اين داد و فرياد 

  .نميکند و در ھر کوی و بازار بر دولت لعنت ميفرستند

  

  :انتخابات و ھالبروک

اری انتخابات رياست جمھوری و شورا ھای واليتی بودند و برای زامريکايی ھا که يکی از مدافعان سر سخت برگ

ندوقھای رای اين برگزاری پول ھای کالنی به مصرف رساندند و در نھايت کمتر از سی درصد مردم به پای ص

رفتند و آنرا به شدت رد کردند، با اين تمسک قادر شدند بيش از سی ھزار نيروی ديگر خودرا ھم در افغانستان 

ندازند تا برای دولت وابسته به خود در افغانستان کننده ای را درين مورد به راه بيجا بسازند و ھياھوی کر ه جاب

 ه در برابر کرزی ايستاد رااز مزدوران سابقه دار خود داکتر عبدهللادرين ميان امريکايی ھا يکی . شکلکی بدھند

اينک به خاطراينکه اين تنور گرم نگھداشته شود ، امريکايی ھا و . کردند تا جنگ زرگری تند تری عملی گردد

اين  خاص اوباما به افغانستان وپاکستان با صحبت ھای ضد و نقيض به تادۀ ريچارد ھولبروک فرسًمخصوصا

 او بعد از .بخشد، چيزی که نزد مردم افغانستان به اندازه پشقل اھميت نداردنتخابات مسخره گرمی بيشتری می ا

 بايد از سر ،در آنبرگزاری انتخابات در مالقاتی با کرزی ابراز داشت که اين انتخابات به علت تقلب ھای بسيار

ود آمده است و تا چند روز اين ن شان گلو تلخی به وج حامد کرزی بر حامی خود شوريده و مياًگرفته شود که ظاھرا

ازين صحبت ھای ھولبروک . له را مطبوعات جمعی تکرار ميکرد و به انواع گوناگونی آنرا به بحث ميگرفتمسأ

اما ھمان . دند که ھالبروک تصميم به قدرت رساندن آنان را داردمخالفان کرزی بسيار استقبال کردند و فکر کر

 اعالن کرد که رفتن انتخابات به دور دوم برای وضعيت افغانستان مفيد نيست و سپتمبرھالبروک به تاريخ نھم 

ين لبروک زمانی ااھ.  را ختم کند، زيرا بحران افزايش می يابدءکميسيون برگزاری بايد ھرچه زود تر شمارش آرا

 به رو ميباشد و رواعالن را کرد که کاخ سفيد برای ارسال نيروی بيشتر به افغانستان با فشار ھای گوناگونی 
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انتقاد   بار است که از قھرمان سياه امريکا به خاطر بد شدن وضعيت در افغانستاناولين که نانسی پلئسی ًمخصوصا

ست و به اين خاطر ھالبروک ديگر انتظار برای جنجال ھای نموده و چانس ارسال نيرو به افغانستان را کم ساخته ا

اصلی در اين که چه ۀ اين راھمه ميدانند که تصميم گيرند. انتخاباتی در افغانستان را به نفع خود و دولتش نميبيند

ر دو کانديد، عبدهللا و کرزی و به قدرت رسيدن ھ کسی در افغانستان به قدرت برسد، امريکايی ھاست و در ميان

يکی برای خود مشکلی نديده زيرا ھردو با پول امريکا کالن شده وحال ھرکسی را آنان بخواھند بر قدرت سوار 

چون ھمه . بيشتر ميباشدنسبت به کرزی اما در مجموع ديده ميشود که نفرت مردم از داکتر عبدهللا . خواھند کرد

  .   ای ھفتاد تکرار خواھند شدميگويند که اگر داکتر عبدهللا به قدرت برسد، روزگار سال ھ

    

 :  يورانيم را ھم ميبرند

 روز ، اينکه نيروھای متجاوز غربی در افغانستان نه برای زدن تروريزم که برای غارت و چپاول کشور ما آمده اند

ليس حال گزارش ھای متعدد  و زيادی از ولسوالی خانشين واليت ھلمند ميرسد که انگ. تا روز بيشتر واضح ميگردد

می ھا يورانيم را ازين منطقه ميبرند و بر معدن يورانيوم خيمه زده اند و به اين بھانه که عبور ازين منطقه خطرناک 

ر ترياک ھلمند سھيم  دًانگليس ھا عالوتا.  در فواصل دوری از گشت و گزار درين منطقه جلوگيری ميکنندباشد

مردم افغانستان .  سود ھای کالنی به جيب ميزنند آنميکنند که ازنتنھا که از زرع و قاچاق آن جلوگيری ميباشند و ن

 درک ميکنند، اين را از روز ورود ًکه به شيوه ھای کار انگليس ھا اطالع کافی دارند و گفته ھا و نيات شانرا کامال

ای شان انتخاب جايی نيروھه شان به افغانستان ميدانستند و يا شک داشتند که اين ھا بی مقصد ھلمند را برای جاب

اينکه اعالن ميکنند . نکرده اند، اما چيزيکه تا حال روشن شده است، بردن ترياک و دزديدن يورانيوم وطن ما ميباشد

که تا چھل سال ديگر در افغانستان باقی ميمانند، معلوم است که غير از اين دو مادۀ قيمتی چيزھای ديگری از جمله 

م اعلی در منطقۀ ھاموری اين واليت وجود دارد، اينکه چه وقت به بردن آن  رخاًانواع سنگھای قيمتی، مخصوصا

  .آغاز خواھند کرد تا چھل سال ديگر فاصلۀ زيادی وجود دارد

  

  :مدير اجرايی را کرزی نميپذيرد

 امريکايی ھا ميخواھند تا داکتر عبدهللا و. درين روز ھا سناريوی مخالفت ھای کرزی با امريکايی ھا جريان دارد

که أئي درصد ر٩٢له را نميپذيرد، چون در شريک کنند، اما گويا کرزی اين مسأاشرف غنی را در دولت با کرزی 

. ی را برده استأ درصد ر٢٨ی را برده و داکتر عبدهللا کمتر از أ و نيم درصد ر۵۴تا حال حساب شده است کرزی 

ن آی کابينۀ  کرزی دست به کار باشد، اما گويا کرزی ازوان مدير اجرائامريکايی ھا ميخواھند که داکتر عبدهللا به عن

انکار ميکند، در حاليکه کرزی ميتواند با خليلی، محقق، فھيم و ديگران بسازد، چه مشکلی دارد که با داکتر عبدهللا 

تر داک.  که چند سال با کرزی ساخت، وزير خارجه اش بود و حال از پذيرش او انکار ميشودنسازد؟ داکتر عبدهللا

اين نشان ميدھد که امريکايی ھا . عبدهللا اکنون به عنوان نازدانه ترين فرد نزد ھالبروک و ايکانبری مطرح ميباشد

  .چه افرادی در ميان گروپھای مجاھدين از سالھا داشته اند که آرام آرام به صحنه وارد ميشوند

  

  :شمارش دوباره

 و سمبوليک را بسيار گرم کنند و مردم را به اين چيز ھا مصروف یانتخابات کذائامريکايی ھا که تصميم دارند اين 

 جريان دارد و امريکايی ھا ھر روز با بيان جديدی  شان زد و کند ميانًدارند ، از چند ھفته به اين سو ظاھرا
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بله  سن٢۶يکطرف را زير فشار قرار ميدھند و به اين خاطر حال که بايد بر طبق دستور العمل اين انتخابات در 

نتيجۀ عمومی را اعالم ميکردند، نه تنھا اعالن نميشود که بايد ده درصد ارای شمارش شده از سر به شمارش گرفته 

اينکه باالخره اين نتايج چه خواھد شد و امريکايی ھا چه کسی را به قدرت خواھند رساند ديده شود، اما حال . شود

  .امريکايی ھا از آنھا حمايت ميکنندطرفداران داکتر عبدهللا بسيار خوشحال ھستند که 

  :انفجار ادامه دارد 

 نفر انتحاری در قندھار تصميم داشتند که خود را به يکی از دفاتر امنيت ملی آن سپتمبر دو ١٢با اينکه به تاريخ 

رسيد، داخل کنند، پوليس محافظ متوجه شده و تا خواست که تير اندازی کند، توسط يکی از انتحار کنندگان به قتل 

اما محافظ ديگر با تير اندازی مانع ورود آنان شده و ھردو خود را در برابر دروازۀ اين دفتر منفجر کردند که در 

 سازی مواد انفجاری در جا در اثر سپتمبر ١۵ھمچنين به تاريخ . نتيجه يک غير نظامی کشته و سه نفر زخمی شدند

 انکشاف دھات اين مواد که در زير پلی جا سازی شده بود، دفتر امنيت ملی در ھرات که باعبور موترنزديکی

با اينحال يک دفتر خارجی به نام آکسفام که در کابل .  که در نتيجه راننده زخمی و موتر در آتش سوختمنفجر شد

ده  اعالن کرد که در شش ماه اخير اين سال در افغانستان بيش از يکھزار و يکصد نفر به قتل رسيًدفتر دارد، اخيرا

 نفر کشته و زخمی شده اند و ٣٠٠است، در حاليکه وزير داخله يک ھفته قبل اعالن کرد که در ھفتۀ گذشته بيش از 

فوق با گزارش ھای که روزانه به رسانه ھا ميرسد اين ارزيابی به شدت غلط بوده، تعداد کشته شده ھا در افغانستان 

  .    درصد به وسيلۀ طالبان صورت ميگيرد۶٠وسيله خارجی ھا و  در صد اين کشته ھا به ۴٠.  بيشتر ميباشدده االع

  

  

  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


