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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٠٣/١٠/١٠  

  
  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٨٧(  
  
 

  : دھندگانرأیانتخابات مسخره و سير نزولی 

 تطبيق  رأی اشغال قرار گرفته است، اشغالگران و عوامل داخلی آنھا باز چند سال به اين سو که افغانستان مورد

در افغانستان تبليغات بسياری به راه انداخته اند و نمونۀ تيپک آن را چند انتخابات نشان می امريکائی دموکراسی 

 بينند، به مفھوم اما وقتی مردم مجريان دموکراسی غربی سياف، خليلی، فھيم، محقق و جنايتکاران ديگررا می. دھند

 ھا  که اين دموکراسی را به افغانستان آورده اند ميبينند که ئیھمچنان وقتی امريکا.  اصلی اين دموکراسی پی ميبرند

جز قتل و جنايت کاری ندارند بھتر به مفھوم اين دموکراسی پی ميبرند و منطقاً نبايدبه  اين چنين دموکراسی  روی 

کراسی بر اساس بازار آزاد سرمايه داری و رشد بخش خصوصی ممکن است و اين چون اين دمو. خوش نشان دھند

 درصد افراد جامعه ٩٠ بيش از رأی سال گذشته آزمايش کرده اند که ب٩سياست اقتصادی را نيز مردم افغانستان در 

بيشتر از پيش به  کمتر از ده درصد سعادت،  چيزی به ارمغان نياورده است لذا ھر روز که ميگذرد رأیفقر  و بجز

 ی ھائیکه  حد اقل در کابل بانک به وسيلۀ چپاولگران دارارا اگر تنھا فسادی .  می گويند"نه" و انتخاب آن رأی

مردم صورت گرفته، مردم مالک و معيار قضاوت شان در مورد اين سياست قرار دھند، کافيست که بدانند اين 

نستان چه معنی و مفھومی داشته است  و به اين خاطر و ھزاران  دموکراسی غربی در افغارأیاقتصاد بستر ساز ب

 سال در افغانستان سپری شده ، شرکت مردم در آنھا به شدت سير نزولی ٩خاطر ديگر در چھار انتخاباتی که درين 

 ازين نگاه گذرا بر آمار و ارقام شرکت کنندگان درين چھار انتخابات  به روشنی نشان می دھد که مردم. داشته است

 . دموکراسی چه برداشتی داشته و واکنش آنان در برابر آن چگونه بوده است

 دھی در رأیط رأين رئيس جمھور صورت گرفت، تمام واجدان شيي تعرأی ب١٣٨٣ ميزان ١٨در انتخاباتی که در 

ن آدر.  دادندیرأط رأي درصد واجدان ش٧٠ مليون نفر ميرسيد که از جمله ھشت ونيم مليون نفر يا ١٢آن زمان به 

 به پای صنوق رأی انداختن رأیزمان جوش و خروش عجيبی از سوی مردم ديده شد و مردم از مناطق دور دست ب

ن آ مليون نفر بود، در١٢ گيری رأیط رأي که بازھم واجدان ش١٣٨٤در انتخابات پارلمانی سال . ھا می آمدند

 درصد مردم در انتخابات ٥٣ رفتند، که حدود رأیی انتخابات کمی بيشتر از شش مليون نفر به پای صندوق ھا
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ن زمان اين ااينکه کميسيون در.  داده بودندرأی درصد ٢٩ن انتخابات باشندگان کابل فقط  آدر. شرکت کرده بودند

 درصد مردم در ٤٧ حاکی از شرکت فقط ئی را اعالن کرد، مردم باور نمی کردند، چون محاسبۀ ابتدارأی مقدار

 دھی ثبت نام رأیط يار و نيم  مليون نفراز واجدان ش١٢ که ١٣٨٨درانتخابات رياست جمھوری . د گيری بورأی

 باطل اعالن شد و در حقيقت رأی و نيم مليون در انتخابات شرکت نموده بودند که بعداً يک مليون ٥کرده بودند، فقط 

.  فيصد را نشان می دھد٣٦فته بودند که   ررأی و نيم مليون فقط چھار ونيم مليون نفر به پای صندوق ھای ١٢از 

 و نيم مليون اعالن شد، حدود چھارو نيم  مليون به ١١ دھی رأیط ياراما در انتخابات اخير پارلمانی که واجدان ش

 جعلی بوده که باطل اعالن رأیگفته کميسيون انتخابات درين انتخابات شرکت کرده و تا حال معلوم نيست که چقدر 

توجه به تقلب، تخلف، کارت ھای جعلی و صندوق پرشدن ھای که اين بار صورت گرفت و در سه با. خواھد شد

 ھای بسياری باطل اعالن شود، در صورتيکه بازھم يک رأیانتخابات ديگر به اين گستردگی وجود نداشت بايد 

نتخابات به پای صندوق ھای  و نيم مليون فقط سه  ونيم مليون درين ا١١ باطل بوده باشند، درين حال از رأیمليون 

  .  فيصد را به نمايش ميگذارد٤٣/٣٠ رفته که رأی

 درصد ٤٣/٣٠ درصد و باالخره به ٣٦ درصد، ٤٣ درصد به ترتيب به ٧٠ دھی در افغانستان از رأیپس سير 

ين  و انتخاب در افغانستان چه معنی دارد و ارأیاز روی اين ارقام روشن می شود که دموکراسی . رسيده است

 شده  با چنين مجريانی چه نتايجی داشته  و آيا با روند کنونی در ءدموکراسی که از سوی غربی ھا به افغانستان اھدا

   دھندگان را به صفر تقرب نخواھد داد؟ رأیآينده ، گراف 

  

  :   مليون دالر کمک می کند٥٠جاپان 

 ٥٠ان کمک اپج رسيد، ءان در کابل به امضادر آخرين ديداری که ميان عمر زاخيلوال وزير ماليه و سفير جاپ

ربانی، (اخيراً تعدادی از کثيف ترين جنگساالران .  رساندء صلح افغانستان را به امضاهی پروسامليون دالری بر

در ارگ و در ) جراثيمازين ديگر مجددی، سياف، خليلی، محقق، پيرگيالنی، مال رحمانی، مال ھوتک و چند تن 

منشی اين . لی صلح را ساختند و قرار است اين شورا روند گفتگو با طالبان را ايجاد نمايد عایارحضور کرزی شو

ن چند زن نيز شرکت داشته آن شده و قرار است درييشورا معصوم استانکزی يکی از جواسيس قديم انگليس تع

 پول ی مواردچنينا در انگليس است ھميشه تالش داشته است تامريکا و جاپان که يکی از کشور ھای تابع . باشند

 مليون دالر به افغانستان کمک ٥٠ھای فراوانی را به مصرف برساند و اينک درين روند نيز اعالن می دارد که 

جاپان که در افغانستان نيروی نظامی ندارد، يکی از قوی ترين کشور ھای کمک کننده به افغانستان است که . ميکند

جاپان قبالً به پروسۀ .  پروسۀ صلح کمک ميکندیارسسۀ جايکا بؤطريق مسفارت جاپان در کابل و از از طريق 

وری تسليحات ممنوع نيز کمک ھای بسياری کرد و در حقيقت رھبری و کار اين پروسه را به عھده  آداياک يا جمع

ول ؤير مس گروپ مسلح غ١٨٠٠افغانستان داشت که کامالً ناکام بود و با ختم اين پروسه اعالن شد که ھنوز ھم در 

 تاد نامريکا و پاکستان نخواھکه  در صورتی چه ھمه معلوم است یاراينکه اين پروسه به کجا می رسد ب. وجود دارد

با اينکه جاپان به اين پروسه مبلغ کالنی . ی ازين قبيل قطعاً کامياب نخواھد شدئچنين کاری صورت گيرد پروسه ھا

 ھا اعالن ئیزيرا امريکا.  پيروزی اين پروسه به نظر نمی رسدیاررا کمک کرده است، اما ھيچگونه امکانی ب

ن شرکت نخواھيم کرد و به اين خاطر کرزی حال با شور و شوق آوسه خوب است ، اما ما دررکرده اند که اين پ

  .   زندنمیگذشته درين مورد حرف 
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  :عمل انتحاری برملکی ھا زيان وارد کرد

 از ولسوالی بلخ به سوی شھر مزار شريف در حرکت بود، و به ٣٠٣ بس  سپتمبر حينيکه يک موتر٢٦به تاريخ 

ن منطقه آکاروان نيرو ھای سويدنی نزديک شد، يک موتر کروالی بار از مواد انفجاری توسط فرد انتحاری در

ر اثر منفجر شد، درين حمله با اينکه يک موتر کاروان سويدنی ھا چپه شد، اما به سربازان آن آسيبی نرسيد، اما د

ن تعداد زيادی زن و آاين موتر عروسی را انتقال می داد و در. اين انفجار قسمت پيشروی موتر کامالً خراب شد

زخمی ھا به شفاخانۀ مرکز شھر مزار .  تن زخمی و يک طفل کشته شد٢٩در آن طفل سوار بودند، در اثر اين حمله 

ر حالی صورت می گيرد که مال عمر در پيغام عيد خود جداً اين حمله بااين ھمه زخمی غير نظامی د. انتقال يافتند

اما ديده ميشود که جنايتکاران طالب که بيحد شيفتۀ رفتن به بھشت و . خواھان جلوگيری از قتل غير نظاميان شد

غلمان اند، به دستورات رھبر خود ھم توجه نکرده و اينگونه در ميان مردم عوام خود را منفجر رسيدن به حور و 

  .ميکنند

  

  :قاری منصور کشته شد

. به قتل رسيد ناتو در شرق کابل ئی يک تن از فعاالن گروه حقانی توسط نيرو ھای ھواسپتمبر ٢٢روز چھار شنبه  

 یاراو که با پنج تن ديگر ب.  از فعاالن مھم گروه حقانی در کابل بودی منصور نام داشت، يکیاين قومندان که قار

 شده و با پنج تن از ھمراھان طالبش يکجا ئی شناسائیعمليات در شھر کابل آمادگی ميگرفت توسط نيرو ھای امريکا

تی بر گروه قتل مال منصور ضربۀ سخ. ، به قتل رسيدندانجام يافت که به وسيلۀ ھليکوپتر ئیدر اثر عمليات ھوا

  .حقانی است، اما خود اين گروه تا حال از قتل اين قومندانش چيزی نگفته است

  

  :  کيلومتر خط ريل٩٣٠

اين قرار .  رسيدء سپتمبر به امضا٢٦ پر مصرف در کابل ميان وزارت معدن و سفارت چين به تاريخ داديک قرار

 پرداخته می شود، قرار است خط ريل را از ئیسيا از سرمايۀ بانک انکشاف آی آن مليارد دالر٤رف اداد که مص

اينکه . تورخم به کابل و بعد از کابل به غوربند و  باميان و باالخره به دو راھی حيرتان در شمال کشور وصل نمايد

 . امتداد اين خط در نظر گرفته شده استیارزيرا راھی که ب. اين کار چقدر عملی خواھد بود، در آينده بايد ديده شود

 بسياری از یاراين ب. حال در قدم اول طرح و ديزاين اين خط در نظر گرفته شده است. بسيار کوھستانی ميباشد

چينی ھا تالش ميکنند تا اين خط ساخته . افغانھا بسيار مھم است چون تا ھنوز در افغانستان خط ريل وجود ندارد

سمت زيادی از حاصل اين معدن را با اين خط به چين شود، زيرا مس عينک را خريده اند و با اين خط می توانند ق

  .  به اين خاطر چينی ھا در داوطلبی اين پروژه را برده اند. انتقال دھند

  

  :عمليات در قندھار

ی در قندھار روی دست ه ئ در افغانستان، پالن عمليات تصفيئیاز زمان فرماندھی جنرال مک کريستال امريکا

ن زمان گفته می شد که حمله به دستور آاما در. اين عمليات را اميد نام گذاشته بودندن زمان آدر. گرفته شده بود

 شروع نشد و مک کريستال باالخره از سمتش برکنار و ه ایمگر ھيچگاھی چنان حمل.  کرزی آغاز خواھد شد

 اوباما را درين ن زمان يکی از علت ھای مخالفت کريستال با سياست ھایآپتريوس به جای او آمد که برخی ھا در

ً کندھار را از وجود طالبان پاکسازی کند، اما سياست . تالش مک کريستال می ديد زيرا او تصميم داشت تا واقعا
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زيرا پاکسازی طالبان . اصلی کاخ سفيد اين نيست که طالبان در مھمترين مقر آنان که قندھار است پاکسازی گردند

 ھا ئیتم به ظاھر ماموريت امريکا در افغانستان خواھد بود، چيزيکه امريکااز قندھار در حقيقت ختم کار طالبان و خ

  . بدان تن نخواھند دادھرگز 

 انجام آن مد نظر گرفته شد بود، به وسيلۀ پتريوس دنبال نشد و کرزی ھم خود یارعمليات اميد که تدارک بسياری ب

 در قندھار انجام ئیوھای امريکارمحدود به وسيلۀ نياما بعد از آمدن پتريوس تا حال چندين عمليات . را آرام گرفت

 عمليات مھمی را در ولسوالی سپتمبر ٢٤ ھا از روز ئیاينک از اين واليت گزارش می رسد که امريکا. يافته است

 ھای بسيار مھمی محلاين ولسوالی به قول سخنگوی نيرو ھای ناتو يکی از . ژيری اين واليت به راه انداخته اند

اين جاده از مھمترين .  ھرات ازين طريق انجام ميگيرد-طراحی حمله بر کاروان ھای ناتو در جادۀ قندھاراست که 

 عبور و مرور وشاھراه ھای افغانستان است که چندين واليت را در جنوب و غرب افغانستان با ھم وصل می سازد 

 خواھد داد از حاال معلوم ه ایليات ژيری چه نتيجاينکه عم.   بيشتر ميباشدئیکاروان ھای ناتو بر اين جاده از ھر جا

 دايم نخواھد بود، یار اما اين کاھش ب، موقت فشار نسبی را بر اين جاده کاھش خواھد دادی مدتیاراست که فقط ب

  .چون سياست امريکا چنين چيزی در افغانستان نيست

  

  :درخواست نيروی نظامی از بنگله ديش

دۀ خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان در حاشيۀ مجمع عمومی سازمان ملل در اخيراً ريچارد ھالبروک نماين

ن کشور خواسته است تا نيرو ھای بنگله ديشی ھم وارد افغانستان شوند و در آمالقاتی با وزير خارجۀ بنگله ديش از

نکه اين درخواست را رد کرده وزير خارجۀ بنگله ديش بدون اي. ندگيراتو قرار نجنگ افغانستان در کنار نيرو ھای 

 وزير خارجۀ بنگله ئی ابتداه کرد و از روحي"داکا" و تصميم در  درين مورد را موکول به بحثئیباشد، تصميم نھا

در حال حاضر از .  ميشود که اين کشور به شرکت در اين جنگ به نفع امريکا چندان بی اشتھا نيستمديش معلو

يرو ھای غربی در افغانستان  شرکت دارند و بر دوستم و نيرو ھای او سرمايه کشور ھای اسالمی فقط ترکيه در ن

 تصميم به خروج از افغانستان گرفته و تا حال حد اقل ئیحال که برخی از کشور ھای اروپا.  گزاری کرده است

لمان ديگر را ھالند نيرو ھايش را از افغانستان  خارج کرده است، امريکا کوشش ميکند تا نيرو ھای يک کشور مس

 اين کشور در ماموريت نظامیکشور بنگله ديش يکی از کشور ھای فقير دنياست و نيرو ھای . وارد افغانستان سازد

 امريکا مقداری که از طرف سازمان ملل  شرکت دارد و با قيمت ارزان خدمت می کند لذا در صورتيبسياری یھا

که ست اين درحالي. ار پا به طرف افغانستان چھار نعل خواھد شدبيشتر بپردازد، بنگله ديش نه با دو پا که با چھ

سسات ؤھمين اکنون تعداد زيادی از بنگله ديشی ھا در افغانستان کار می کنند و بانک برک اين کشور يکی از م

  .خصوصی فعال در افغانستان است و در بخش ھای ديگر نيز کارگران بنگله ديشی فعال ھستند

  

  :شته می شودروزانه صد پوليس ک

 در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که در افغانستان سپتمبر ٢٦زمری بشری سخنگوی وزارت داخله به تاريخ 

 نفر پوليس ١٣٤٥ نفر پوليس کشته و ٥٩٥وی گفت که در شش ماه گذشته .  يک صد پوليس به قتل می رسدهروزان

اين گراف که از ھمه .  نفر می رسد٢٢٤ماھانه  به زخمی شده است که به اين ترتيب تعداد زخمی ھای پوليس  

 یارب. کشته ھای نظامی در افغانستان بيشتر است به خاطريست که برخورد جنايتکارانه با پوليس صورت می گيرد

پوليس د ردسته . پوليس نه تعليم و آموزش درست نظامی داده می شود و نه به تسليحات آنھا توجه صورت می گيرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

 طالبان قرار داده می شوند و چون در افغانستان فقر، بيکاری و تيره یارن شده بييچون اھداف تعھای کوچک و 

 درصد افراد ٢٥بيش از . روزی فوق العاده زياد است ، لذا جوانان بيکار جبراً به صفوف پوليس کشانده ميشود

آمار . با مخالفان در جنگ افزايش می دھدپوليس معتاد به مواد مخدر اند و اين خود زمينۀ تلفات آنھا را در مقابله 

  .نشان می دھد که در واليت ھلمند نيمی از پوليس اين واليت معتاد به مواد مخدر می باشد

درين حال زمری بشری اعالن کرد که دولت تصميم دارد تا به زودی بيست ھزار پوليس محلی را در بعضی از 

وی می . يس به صورت محلی امنيت را در اين مناطق برقرار سازدمناطق نا آرام کشور سازماندھی کند و اين پول

 گيزاب و خاص ارزگان در واليت ارزگان، برمل، جاجی و دند پتان واليت پکتيا و پکتيکا، یگويد که ولسوالی ھا

ندھار و ولسوالی پشترود واليت فراه در زمان حاضر تحت پوشش جذب ق، ارغنداب در واليت فراهشيندند واليت 

 .  ليس محلی قرار دارندپو

 


