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   افغانستان- گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٨٨(  

 
  : کنفرانس سه روزه در سرينا ھوتل پايان يافت

 سرينا برگذار گرديد و گفته شد که اين – صدای بسيار در ھوتل کابل به روز چھارم اکتوبر کنفرانسی با سرو

 طالبی  و وطنفروشانی چون نصر هللا جراثيمدرين کنفرانس . کنفرانس راه حل مصالحه برای افغانستان را می پاليد

ابط ول کميسيون روؤن اول ولسی جرگه،  ريدا عظيمی مساستانکزی مشاور حقوقی کرزی، ميرويس ياسينی معاو

رئيس دفتر مطالعات ستراتيژيک ، يوسف نورستانی، فاروق اعظم، شينکی  بين المللی مشرانو جرگه، داوود مراديان

السالم کروخيل، حکمت کرزی، وزير معارف فاروق وردک، علی احمد جاللی، عبد الغفور ليوال، مولوی عبد 

 سياسی يوناما طلعت بيگ رول دفتؤ کابل و مسسفير امارات درول يوناما در کابل، ؤضعيف، ستيفن ديميستورا مس

  . ن شرکت کرده بودندآدر

 طالبان کسی شرکت نداشت، اما در رسانه ھای دولتی تبليغات وسيعی برای آن ویبا اينکه درين مذاکرات از س

ھا  ئیاين تالش ھا که از سوی امريکا.  چه نتايجی داشته ھم اعالن نشدجلسهدر آخر اين که اين . صورت گرفت

حمايت نمی شود، بيشتر نوعی دل مشغولی را به نمايش می گذارد و عده ای خوش اند که در لوکس ترين ھوتل می 

  .  روند و نان می خورند

  

  :انجنير عمر کشته شد

که يکی از اخوانی ھا کثيف و سابقه دار و مربوط به باند سياف بود، به روز نھم اکتوبر در  انجنير عمر  والی کندز

حمله کنندگان که از رفتن او به اين مسجد .  بر گزاری نماز جمعه در تالقان در مسجد شرکت به قتل رسيد جريان

جا کرده و حينيکه برای نماز جمعه به اين ه قبالً اطالع داشتند، در داخل مسجد مواد انفجاری نيرومندی را جا ب

درين ميان سی تن .  تن ديگر گرفت٢٠ن او را با مسجد رفت اين مواد از جای ديگری انفجار داده شد که در دم جا

  .ديگر به شدت زخمی شدند
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ن شد و يي ھا به عنوان والی کندز تعئیانجنير عمر که در زمان جھاد درين منطقه جنگيده بود بعد از آمدن امريکا

سوالی چھاردره بود طالبان سال گذشته برادر او  که قومندان ول. يکی از والی ھای سابقه دار درين واليت می باشد

قبالً چند بار . جا می باشده ن جابآجنگ درين واليت فوق العاده جدی بوده و نيرو ھای القاعده نيز در. را نيز کشتند

شايعاتی شد که طالبان تالش کشتن اين والی را دارند که موفق نشدند و اينک روز جمعه او را درين مسجد به قتل 

 .رساندند

  

  :شغال افغانستان اکتوبر سالروز ا٧

 و انگليسی به خاک ئینيرو ھای امريکامسلحانه و آشکار  اکتوبر، مصادف به روز ورود ٧ ميزان مطابق ١٥

 ئی بگرام پياده شدند و بعد نيرو ھای امريکائی نيرو ھای انگليسی در ميدان ھواءنه سال قبل ، ابتدا.  افغانستان است

. جا شدنده  ھا داده، خود در واليت ھلمند جا بئیليسی جای شان را به امريکانيز به اين ميدان آمدند و نيرو ھای انگ

اينکه برای .  روشن نشده است، بودهچه تعداد اين نيرو ھا به خاک افغانستان ،تا حال اين ارقام که در روز ورود

سی چيز مسخره ای به  شده باشد و يا مثل نيرو ھای اشغالگر روءورود اين ھمه نيرو حد اقل  تشريفات رسمی اجرا

وليت آن را نمی گيرد و  ؤسی مسنام دعوت دولت افغانستان مطرح شده باشد، چيزی در ميان نيست و امروز ک

قبل از ورود اين نيرو ھا به ميدان . افغانستان می آيندبه کرزی ھم  مداری وار می گويد که اين نيرو ھا به زور 

گ احمد شاه مسعود به فرماندھی کل نيرو ھای شمال رسيده بود ودستيارش  بگرام،   قسيم فھيم  که بعد از مرئیھوا

ول استخبارات اين جبھه بود با جنرال تامی فرانکس و گيرول شيرون در ميدان ؤن زمان مسآعارف سروری که در

ھا   ئی تاجکستان  به تعھد شفاھی کار مشترک برای سرنگونی امارت طالبان دست يافته  که دران امريکائیھوا

 مبلغ ھنگفتی جلسهتعھد پرداخت ماھانه پنج مليون دالر به  نيرو ھا ی زير فرمان فھيم را نموده  و گفته شد که  درين 

 نفری ٣١٦ اساس اين تعھد تيم فک شکن ه ب. تحويل داده شدکه بيش از ھفتاد مليون دالر می شد نيز به   فھيم 

 را ئی جنگنده ھای امريکائیافغانستان متمرکز گرديد تا عمليات ھوا از طريق تاجکستان در نقاط معينی از ئیامريکا

 بم ١٥ جورج بوش سر دمدار تجاوز به افغانستان برای اين حمله اولين بار فرمانبعد از .  کنندئیدر افغانستان رھنما

 شان را بر  بزرگ ميزوری در امريکا برخاسته و بمباران سنگين و دقيقئی از ميدان ھوائی امريکا٥٢- افکن بی

 امريکا در خليج فارس و بحر ھند ئیم با آن  فير موشکھای کروز و پرشنگ از ناوگان درياأتو. طالبان آغاز نمودند

. طالبان بعد از دوماه قندھار را ھم از دست دادند و شکست شانرا قبول نمودند. نيزبر افغانستان آغاز گرديد

ن و قومندانان دستگير شدۀ طالب را به گوانتانامو انتقال داده و به  ھا با نمايش ھای خاص تحقيری رھبرائیامريکا

 ھا بر امارت طالبان  برای ابد ُمھر پايان گذاشته شد و اين آغاز اشغال ديگر کشور ما ئیاين صورت به گمان امريکا

 .بود

ر، اسامه و الظواھری درين عمليات که تعداد زيادی از رھبران و قومندانان طالب کشته و يا اسير شدند، مال عم

 و معجزه آسا غيب گرديده و تا امروز درکی از آنھا نشد، مگر بعد ھا  با دادن اعالميه و بيانيه پيروان شان را هيکبار

 بار ديگر رھبران و قومندانان طالبی  که  جان به ٢٠٠٤در .  از حضور خود در جنگ افغانستان مطمئن ساختند

سازماندھی شده و ازطريق مرز ھای آن کشور با افغانستان عمليات نظامی خود را سالمت برده بودند در پاکستان 

در نقاط مرزی افغانستان و پاکستان  سازمان دادند که به زودی به سوی جاده ھای عمومی و شھر ھا کشانده شدند و  

ر عمليات کمين و شبخون مناطق قبايلی آنسوی سرحد  را به عنوان پشت جبھۀ مطمئنی قرار داده و اين بار  در کنا

 فکر می شد که  به زودی ئی خاص  امريکائی با زور گوءبا اينکه ابتدا. از عمليات انتحاری نيز استفاده کردند
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 سال ٦القاعده و طالبان را شکست خواھند خورد، اما روز تا روز اين عمليات سنگين تر و خشن تر شد که درين 

، جنگجويان طالب و مردم عام افغانستان  جان اداره مستعمراتی ھای نظامی ھزاران تن  از نيرو ھای خارجی، نيرو

 کشور ٤٦ پای ناتو را به افغانستان کشاندند و بعد نيرو ھای ٢٠٠٦ ھا در سال ئیامريکا. ھای شان را از دست دادند

ان ناتو در افغانستان به  ضد تروريزم وارد افغانستان شدند که حال تعداد عمومی نيروھای  زير فرمهبه نام مبارزه ب

  .  ھزار نفر نزديک شده است١٤٠

  نيرو ھای امريکا ، انگليس و باالخره ناتو با طالبان و القاعده می گذرد، وضعيت ئیحال  که نه سال از رويارو

يد مواد تول. امنيتی افغانستان به شدت خراب شده و طالبان عالوه به جنوب جنگ را به شمال افغانستان نيز کشانده اند

لد مواد مخدر ؤی قرار دارد و افغانستان به عنوان بزرگترين کشور مئمخدر در افغانستان ھمچنان در سطح باال

تلفات مردم افغانستان که با عمليات دو طرف جان می دھند  گاه روزانه تا صد نفر ھم می . جھان شناخته می شود

مردم افغانستان تا ھنوز آواره اند و گراف فرار نيروی کار جوان افغانستان به بيرون ازبيش از چھار مليون . رسد

می س دولت افغانستان بيشتر جنگساالران و جنايتکارانی قرار دارند که أھنوز ھم در ر. از ھر کشوری باالتراست

ی از چوکی ھای پارلمان ، اما اينان بعد بخش بزرگمحاکمه می شدند در ھمان روز ھای اول سقوط طالبان بايست

فقر و تيره روزی چنان بر .  رساندندءافغانستان را نيز اشغال کرده و منشور خود بخشی يا مصالحۀ ملی را به امضا

 ولسوالی ٣٦٤در اکثر . عموم مردم افغانستان مستولی است که نارضايتی عمومی را به اوج خود رسانده  است

فساد  بر دولت افغانستان، دونر ھا .  ولسوالی ھا زير کنترول طالبان قرار دارندافغانستان نا امنی حاکم و برخی ازين

 افغانستان کار می کنند چنان گسترده است که راھی برای بيرون رفت "باز سازی"و نھاد ھای ديگری که برای 

 کمک نموده تا حال کار  به افغانستان"جامعۀ جھانی"ی که ئن سراغ شده نمی تواند و به اين خاطر با تمام پول ھاآاز

به اصطالح  اشغالمھمی و اثر گزاری در جھت باز سازی افغانستان صورت نگرفته است و اينک بعد از نه سال 

ضد تروريزم و نھادينه کردن دموکراسی   صدراعظم انگليس به ه کيد بر مبارزه بأ در افغانستان و ت"جامعۀ جھانی"

سيس نھاد أردن دموکراسی به افغانستان نيامده ايم ، بلکه می خواھيم تا از تصراحت بيان می دارد که ما به خاطر آو

  . ھای تروريستی برای حفظ منافع خود در افغانستان جلوگيری کنيم

به اين صورت بعد از نه سال اشغال افغانستان  بازھم آينده برای اين مردم  تيره و تار است و فکر می کنند بار ديگر 

 دوران اشغال شوروی در دام اشغالگران مثل خواھند گرفت که نه سال قبل قرار داشته اند و يا  قرارئیدر ھمان جا

گير مانده اند و حال که قرار است مزدوران جنگساالر با وحوش طالبی در يک مصالحه با ھم يکجا شوند و دمار از 

اين را ھم دانسته اند که معنی اشغال و ورند، مردم بيشتر از پيش دچار پرابلم اند و آروزگار مردم افغانستان در 

  .اشغالگری چيست

  

  :انفجار در قندھار

 انفجار پياپی اين منطقه را لرزاند که تلفات ٥ ئیشام ششم اکتوبر در منطقۀ ميرويس ميدان نزديک به دو راھی پنجوا

فل با يک پوليس اين کار که توسط طالبان جاھل صورت گرفت ھشت طدر جريان . و زخمی فراوانی در پی داشت

اينکه .  تن از افراد ملکی که ميان آنھا نيز اطفال وجود دارد زخمی شده اند٢٢به قتل رسيدند و چھار پوليس با 

طالبان اين انفجار ھا را برای از ميان بردن چه چيزی انجام داده معلوم نيست، مگر از چند روز به اين سو عمليات 

 به راه انداخته اند که شايد اين مواد به خاطر ئی ولسوالی ھای ژيری و پنجوا درئیگسترده ای را نيرو ھای امريکا

  .انفجار بر اين نيرو ھا درين مسير جاگذاری شده باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

  

  :شمارش آرای مسخره

 سنبله ھمچنان جريان دارد، کميسيون رسيدگی به شکايات ٢٧با اينکه شمارش آرای انتخابات مسخره و زير اشغال 

اين ولسوالی که در مرکز کشور . ی دھی در ولسوالی پرچمن واليت فراه مسدود شده اندأ مرکز ر٣١اعالن کرد که 

درين ولسوالی .  کيلومتر فاصله دارد٢٥٠و ھم سرحد با ولسوالی تيوره در غور می باشد، از مرکز واليت بيش از 

ی راند و تا حال چند صد نفر را به فردی به نام سليم مبارز که از قومندانان جھادی است از سالھا حکومت مطلق م

سليم مبارز سالھا ولسوال پرچمن بوده و يکی از حاميان کرزی در انتخابات رياست جمھوری بود . قتل رسانده است

ی ندھند و اين أی دھندگان اعالن کرده بود که اگر رأاو برای ر. که درين انتخابات خود را کانديد ولسی جرگه کرد 

ی داده اند، اما به خاطری که أو با اينکه مردم از ترس جان شان ھمه به او رشد ھند کشته خواھند ی را برای او ندأر

ی دھندگان درين ولسوالی از أبا اينکه تعداد ر. برندۀ اول واليت فراه باشد، صندوق ھای ديگری را ھم پر کرده است

ی به دست آورده است و اينک شکاياتی که أ ر ھزار نفر باال نيست اما اين آدم ازين ولسوالی بيش از سی ھزار٢٠

 مرکز انتخاباتی اين ولسوالی باطل اعالن شده است و ٣١ی أدر کابل ازين جانی و جنايتکار صورت گرفته است، ر

اينکه با اين ھمه باطل اعالن شدن، ايا سليم مبارز به ولسی جرگه اين طويلۀ جاسوسان خواھد رسيد يا خير در آينده 

 که در اکثر واليات افغانستان به صندوق ھا پرچمنی جعلی نه تنھا در أقابل ياد آوری است که اين ھمه ر. ديده شود

  .ريخته شده است

  

  :خونريزان و جلسۀ صلح

ن پست ترين جانيان تنظيمی و غير تنظيمی شرکت دارند، برای آ که در"شورای عالی صلح"اينک بعد از تشکيل 

اين .  ميزان در ارگ رياست جمھوری برگزار شد١٥الب شان    به روز پنجشنبه، مصالحه با ھمنوعان جنايتکار ط

 عضو زن، بعد از تصويب جرگۀ مشورتی صلح  که در اواسط ماه اسد تدوير يافت، ٨ عضو مردو ٦٠شورا با 

د، کرزی در بار دومی که سال گذشته به قدرت رسي. تشکيل و اينک اولين جلسۀ آن با شرکت کرزی داير گرديد

 باشد، او حاضر است ئیمحور اصلی سياست ھايش را مصالحه با طالبان قرار داد و اعالن کرد که مال عمر ھرجا

  !! که به پا بوسی اش برود و برای پايان دادن به خونريزی با او مصالحه کند

 با شيوه ھای له مصالحه با آنھا از سوی کرزی و حواريون او مطرح می گرددأاما خود طالبان ھر باری که مس

 نفر در خيمۀ ١٥٠٠ اسد جرگه صلح از سوی کرزی با حضور بيش از ١٢وقتی به روز . خونينی پاسخ می دھند

لويه جرگه افتتاح می شد، طالبان با انداخت چند راکت و ايجاد درگيری در نزديکی محل برگزاری جرگه پاسخ خود 

 انفجاری در مسجد لسۀ شورای عالی صلح در يک عملر جرا به اين روند دادند و اينک يک روز بعد از تدوي

 تن  به ١٩شرکت در مرکز واليت تخار انجنير عمر والی واليت کندز که مربوط به اتحاد اسالمی سياف بود را با 

طالبان برای پيوستن به اين پروسه نه تنھا مانع پاکستان و آی اس آی . قتل رسانده و سی تن ديگر را زخمی نمودند

القاعده ای که به .  بپيوندنده ای راه شان دارند که بدون مشوره و نظر القاعده نيز نمی توانند به چنين پروسرا فرا

ھيچ عنوان خواھان برگزاری صلح ميان طالبان و دولت افغانستان نيست و اين را مغاير خواست ھای جھانی خود 

ن تمرکز نيرو داده ، محتمل به نظر می رسد که  حمله می داند و چون از چند ماه به اين سوالقاعده در کندز و بغال

  .بر والی کندز توسط القاعده طراحی شده باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

ھمانطوری که در گذشته طالبان ھيچ چراغ سبزی به دعوت ھای حامد کرزی از خود نشان نداده است، اين بار نيز 

به نظر می رسد که ازين شورا با خونين شدن مسجدی يکروز بعد از برگزاری جلسۀ شورای عالی صلح، ضعيف 

  .  نيز کاری ساخته شود و الی که طالبان در ميدان نبرد تضعيف و جبراً به چنين مصالحه ای سر بگذارند

  

  

  

   

  

  

  

  

  
 


