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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

٢٥/١٠/١٠  
  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٨٩( 

  
  :اسامه و الظواھری در شمال غرب پاکستان

رخانه  در شما غرب پاکستان دالظواھریخيراً گفته است که اسامه و يک مقام ناتو که نخواسته نامش فاش شود، ا

وی . ھای امن و آسوده که به وسيلۀ مردم محل و يا استخبارات پاکستان آماده و محافظت می شوند، زندگی دارند

ر ھمچنان گفته است که شواھد موثق وجود دارد که در روز ھای اخير مال عمر ميان شھر ھای کويته و کراچی د

اينکه با اين ھمه معلومات موثق که از محل بود و باش اينان غربی . رفت و آمد بوده و مصروف فعاليت بود ه است

اين ديگر برای ھر فرد . ال استؤھا با خبر اند، اما اقدام به کشتن و يا دستگير کردن آنان نمی کنند برای ھمه س

.  و طالبان زير پای خود غربی ھا مخصوصاً امريکا قرار داردی دم القاعدهئن معلوم شده است که در تحليل نھاافغا

ورنه با اين ھمه معلومات که ھراز گاھی به وسيلۀ استخبارات اين کشور ھا ارائه می گردد بازھم چگونه اين 

 به یئمردم افغانستان حال فھيمده اند که اشغالگران امريکا. و گذار دارند  گشتآرامرھبران ارشد، زنده و سر حال و 

 دستگير شوند و جنگ در افغانستان به پايان برسد، آنھا اقدام نميکنند که اگر آناناين خاطر در جھت دستگيری 

ھالبروک گفته است که صلح ھر . ال رو به رو می گرددؤ ھا و ديگر اشغالگران در افغانستان با سئیوجود امريکا

 دارد و تا ستراتيژيکريکا در افغانستان منافع طوری دل دولت افغانستان بخواھد صورت نمی گيرد چون ام

اين منافع چيزی . زمانيکه طالبان اين خط ھای سرخ را در نظر نگيرند، ممکن نيست در افغانستان صلح به ميان آيد

 .د بر اشغال دراز مدت افغانستان چيز ديگری نيستئيجز تا

 

 :کندھار در آتش

، از نظر واقع استاين واليت  که در جنوب افغانستان . قرار دارد ۀ درين روز ھا قندھار زير ضربات خورد کنند

با اينکه حال سال ھا از مرکزيت قندھار می گذرد، اما اين .  تاريخی يکی از مراکز مھم تحوالت کشوری بوده است

غانستان با اينکه بعد ازبيرون رفتن روسھا از اف. واليت در سی سال اخير مرکز تحوالت مھمی به حساب آمده است

و سقوط دولت نجيب، مرکز ثقل جنگھای تنظيمی در کابل و ويرانگری ھای رھبران تنظيمی باعث بربادی کابل 
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مد و با ظھور طالبان ازين خطه به زودی طومار آ بلند تر بر ئیشد، اما در ختم اين غايله دست کندھار از ھرجا

 امارت ئیظھور طالبان و برپا. از افغانستان برچيده شدمی ناميدند » شرو و فساد«حکومت تنظيمی که طالبان آنرا 

  . »آب رفته به جوی باز آمد«آنان در کندھار بعد از دو قرن بار ديگر اين واليت را به مرکز افغانستان مبدل نمود و 

طالبان را  که نيرو ھای اشغالگر به رھبری امپرياليزم امريکا به افغانستان آمدند و جنگ عليه سپتمبربعد از يازده 

 ھا يکی از بزرگترين ئیامريکا. شروع کردند، کندھار بار ديگر به عنوان مرکز ثقل دو طرف جنگ مبدل گشت

پايگاھی که امروز يکی از ميدان ھای بی نظير .  کندھارايجاد نمودندئینظامی شان را در ميدان ھواھای پايگاه 

ين ميدان در اش از ھفتصد پرواز نظامی و غير نظامی از به سر رسيدن بي.  در دنيا می باشدئیاشغالگران امريکا

روز و وسعت آن که چند خط پرواز را در خود جا داده و بيشترين طياره ھای شکاری ، بی پيلوت، ھليکوپتر، 

جا شده، در کنار آنھا طياره ھای ملکی نيز ازين ميدان پرواز ه  درين ميدان جابئیبری نظامی امريکارطياره ھای با

در .  خود آن را ساخته اندیس ھا برای اھداف اسائی نشان می دھد که اين ميدان چقدر وسعت دارد و امريکا،نندمی ک

کندھار حدود سی ھزار نيروی داخلی و خارجی مستقر بوده و به ھمين پيمانه نيرو ھای طالب و القاعده نيز درين 

  . واليت جا به جا می باشند

 که بعد از فروکش جنگ عراق به افغانستان ئی ھای چھار ستاره و مھم امريکاجنرال مک کريستال يکی از جنرال

 روز نقشۀ جنگ در کندھار و روی ی بسازد، روز ھائیفرستاده شد تا اين جا را ھم مطيع استعمار گران امريکا

ل ازينکه چنين گذاشته بود، قب» اميد«او که نام عمليالتش را .  کار می کردئیپاکسازی آن توسط نيرو ھای امريکا

عملياتی را به سر برساند، به علت اظھار نظرھای خاصش  در مورد برخی از حاکمان فعلی دولت امريکا با يک 

کيد مک أدرزمان تدوين عمليات اميد و ت.  به واشنگتن احضار و از کار برکنار گرديدئیضرب االجل امريکا

نظر می رسيد که او در پنتاگون و کاخ سفيد ھواداران کمی ی در کندھار به ه ئريستال بر انجام اين عمليات تصفيک

 دانسته و علت برکناری او اوباما از سوی ادارۀ ه ایبه اين خاطر برخی ھا اظھارات مک کريستال را بھان. دارد

به  ٢٠٠٦وليت امنيت را در ؤندھان ناتو در افغانستان وقتی مسفرما. کيد بر اين عمليات بوده استأبيشتر به خاطر ت

دست گرفتند، اولين جنگھای آنان در قندھار به راه افتاد و اعالن کردند که تا شش ماه مخالفان را شکست داده و 

افغانستان را از وجود تروريزم تصفيه می نمايد، اما در عمل معلوم شد که اين کار در توان اين نيرو ھا نبوده و اين 

ه تا دوسال اين کار را خواھند کرد و بعد ُچپ خود را گرفته، حال که اعالن بيشتر از يک الف نيست، بعد ھا گفتند ک

 بر قندھار بيشتر شده و نه تنھا با اين ھمه امکانات و سرباز اين واليت طالبانن وعده می گذرد، تسلط آ سال از٤

تری از اين واليت که  درين مدت حلقۀ تسلط طالبان بر اين واليت اضافه شده و روز تا روز مناطق بيشبلآرام نشده  

  . را زير کترول می گيرند

 و ژيری با اين که از نظر مالی ئی در ماله جات، ارغنداب، خواجه ملک، پنجوائیعمليات اخير نيرو ھای امريکا

تاوان ھای بسياری برای مردم اين مناطق به وجود آورد چون موقع جمعاوری ميوه بود، اما به ھيچ وجه بر تصفيه 

گروپھای طالبان شبانه در . ا ھا موثر نبوده ، دست آنان شبانه در شھر قندھار ھمچنان باز می باشدمخالفان درين ج

مردم ازين بابت به شدت اظھار . بعضی مناطق و کوچه ھای شھر گشت و گذار دارند و حتی از مردم باج می گيرند

 اکتوبر، با ١٠شب يکشنبه تاريخ . توانندبد امنی در شھر کرده و خود را بر جان و مال خود حاکم احساس کرده نمی 

عمليات  ١٤اينکه عمليات نيرو ھای ناتو در بعضی از ولسوالی ھای کندھار جريان داشت، طالبان با سازماندھی 

انفجاری در شھر کندھار نشان دادند که زنده و فعال ھستند و برای به سر رساندن  اھدافی درداخل شھر نيز دست به 

درين شب طالبان بر زندان و پوستۀ خواجک حمله کرده که درين حمله قادر به آتش کشيدن چند . ندکار شده می توان
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درين چند . تانکر مربوط به ناتو ھم شدند و در ساعت دوازده و نيم شب سه موشک  بر شھر قندھار آتش کردند

بان که بر دوپسته در داخل  ھای طالماشيندارصدای .  نفر ديگر زخمی شدند٦ن شب دو نفر کشته و آعمليات در

  .شھر حمله نموده بودند تا نقاط دور دستی قابل شنيدن بود

وضعيت کندھار نشان می دھد که حضور اين ھمه نيروی خارجی درين واليت و وجود چنين ميدانی با اين ھمه 

 و پولداران درين اواخر امکانات نظامی، بر زندگی امنيتی مردم تاثيرچندانی نداشته، با اينکه بسياری از زورمندان

کندھار را ترک نموده اند، اما  مردم بيچاره و کم در آمد اين شھر بايد تا سالھا بار اين ھمه بدبختی ھا  را به شانه 

اين چنين عمليات گسترده در يک . بکشند و اين فشار ھا را متحمل شوند ودر نھايت خطر مرگ را به جان بگيرند

 افغان و خارجی در شھر قندھار بيشتر به معما می ماند نه واقعيت، زيرا وقتی طالبان شب با حضور اين ھمه نيروی

با چنين وضعيتی قادر به انجام عمليات اند، چه دليلی وجود دارد که در ولسوالی ھای دور دست نيرو ھا و ادارۀ 

   نرانند و کارکارمندان دولت  را متوقف نسازند؟ ه ایدولت را به گوش

  

  :رکز اصلی طالباندند غوری م

 را بر منطقۀ دند غوری واليت ئی به مدت شش ساعت يک عمليات ھوائی اکتوبر نيرو ھای امريکا١٧به روز 

به  ھا ئیاين واليت که در شرايط کنونی يکی از نا امن ترين واليات کشور می باشد، برای امريکا. بغالن انجام داد

ھمچنان چون اين واليت بر دھانۀ سالنگ شمالی . ر مھم می باشد انتقال اکماالت شان از شمال کشور بسياخاطر

 ھا را نگران ساخته که اگر طالبان و القاعده در مجموع بر اين منطقه تسلط ئیموقعيت دارد بازھم تا حدی امريکا

لذا نيرو ھای خارجی تا حدی . پيدا کنند، وضعيت شمال را در مجموع برای حضور غربی ھا مشکل خواھند ساخت

 ناتو بر دند غوری ئی شش ساعته نيروی ھوائی اکتوبر يک حملۀ ھوا١٧در تاريخ . درين مورد حساس می باشند

ب به نام ھای مالبدر، مال فدا، قاری بشر و مال نھا قومندانان طالآ نفر طالب شد که در ميان ١٨باعث کشته شدن 

اين کشتار در بغالن برای طالبان . قتل اين افراد را مردم محل نيز تصديق کرده اند. دوست محمد نيز به قتل رسيدند

 چون دند غوری يکی از پايگاه ھای طالبان در بغالن به حساب می آمد و بيشتر نقشه ھای جنگ شودسخت تمام می 

 طالبان در بغالن ازين مرکز تنظيم می شد اينکه قتل اين چھار قومندان چقدر بر فعاليت ھای بعدی طالبان در و حملۀ

  .بغالن اثر گذار خواھد بود، در آينده ديده شود

  

  !!جنايتکاران  جنگ، پيامبران صلح

جواسيس و مزدوران د از ن اشغالگران که مقدرات کشور ھای اشغالی را در مشت خود دارند ، ھر طوری بخواھ

د آنھا وقتی بخواھند اين جنايتکاران را در اذھان عمومی برای خوب نشان دادن خود ب. خود استفاده کرده می توانند

 ضد آنان به گردن چنين افرادی مدال می آويزند و آنگاه که بخواھد از آن ھا  هجلوه دھند، برای زدن ھر حرفی ب

اکنون که . استفاده کنند اين افراد را به عنوان پيام آوران صلح تبليغ می کنندبرای بھبود بخشيدن به وضعيت شان  

س صلح و ايجاد رابطۀ دوستانه با بخشی از طالبان وارد ميدان ساخته، ھمان جنايتکاران أظاھراً کرزی را در ر

مانی ، رئيس بغران،  ربانی ، مجددی ، سياف ، محقق، محسنی، خليلی، سيد نورهللا، ارغنديوال، رحمانندديروزی 

اينان ھم برای به اصطالح پيشبرد اين پروسه . مال حکيم و ديگران را وارد اين ميدان ساخته و از آنان سود می برد

ً دخيل  می خواھند تا جنايتکاران ھم کيش شان را از ليست ھای سياه حذف کنند، کاريکه نظر امريکا دران مستقيما

يا شورای »  عالی صلح«با طالبان و تشکيل شورای » پروسۀ صلح«يافتن به اين خاطر اينک با سرعت . است
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. جنايتکاران بار ديگر از حذف نام برخی از اعضای بلند پايۀ طالبان که با القاعده رابطه ندارند، بحث در ميان است

ضد طالبان ه عمومی بتمرکز افکار  به اشارۀ دستگاه ھای استخباراتی امريکا به خاطر سپتمبراين لست بعد از يازده 

. و برانگيختن احساسات مردم دنيا که گويا امريکا مظلوم واقع شده است، توسط شورای امنيت ملل متحد ساخته شد

ن زمان آاين لست در. اين در حاليکه برخی ازين طالبان حال يا زنده نيستند و يا با طالبان ارتباط و فعاليتی ندارند

درين لست .  داشته باشند  باشد، چون نمی توانستند مسافرت کنند ويا  زندگی علنیبرای اين افراد می توانست مھم

از چندی به اينسو که کرزی مصالحه با طالبان را .  نفر از قومندانان و رھبران ارشد طالبان وجود دارد١٣٦نام 

که اعضای شورای عالی ت ساين در حالي. اساس سياستش قرار داده تا حال ده تن از طالبان ازين لست حذف شده اند

ديگری از طالبان ازين لست می باشند، شورای امنيت سازمان ملل نيز درين زمينه ۀ صلح خواھان سفيد شدن نام عد

وی می گويد . آغاز به کار کرده و سخنگوی وزارت خارجۀ امريکا نيز گفته است که ازين سياست حمايت می کند

ارسال رحمانی . که با القاعده رابطه ندارند بيش ازين نمی بينندرا البانی که امريکا ضرورت بودن نام آن عده از ط

يکی از جنايتکارا ن طالب که در زمان امارت طالبان معاون وزارت معارف بود و حال عضو مشرانو جرگه و 

گو با  وعضور شورای عالی صلح می باشد، اين ضرورت را توضيح داده، در ضمن می گويد که امکان گفت

اينکه قاری يوسف احمدی سخنگوی طالبان با جديت . بان در ترکمنستان، عربستان، مصرو يا ترکيه وجود داردطال

بيان می دارد که طالبان ھيچ طرحی برای مصالحه و يا گفتگو با دولت افغانستان ندارد، اما رحمانی از برگزاری 

می کند، نشان می دھد که تا وقتی باداران دو چنين مذاکراتی در يکی از چھار کشوری که در باال ذکر شد، ياد 

 . کاری نگيرند اين حرف ھا مفت و بی ارزش می باشدچنينطرف تصميم به 

يکی از شروطی که ھالبروک برای به سر رسيدن پروسۀ مصالحه جداً مطرح نموده، در نظر گرفتن منافع 

 القاعده قرار نداشته باشند، می باشد و حال که قرار ستراتيژيک اياالت متحده و مصالحه با آن طالبانی که در پيوند با

 ديگری از سران طالب نيز از لست سياه حذف گردد، بازھم ھمين شرط اساس قرار داده شده است، با ۀاست نام عد

اين سياست، شورای امنيت سازمان ملل و اياالت متحده می خواھد تا ميان طالبان و القاعده ظاھراً درز ايجاد گردد، 

ی ئينکه اين تشخيص که کدام قومندان طالب با القاعده در رابطه است و کدام يک در رابطه نيست باز ھم از معما ھاا

است که بايد دست اندرکاران مصالحه نه تنھا آن را حل بسازند که شورای امنيت و اياالت متحده را نيز قناعت 

ً جناح مال عمر چقدر . بدھند خواھد توانست که در راه مصالحه با دولت افغانستان اينکه رھبری طالبان مخصوصا

بازھم بايد در عمل ديده شود، اما سرسختی مال عمر برای تحويل ندادن اسامه  روابط شان را با القاعده قربانی کند،

به  که باالخره به ختم قدرت و امارتش در افغانستان انجاميد، اين را نشان می دھد که بازھم سپتمبربعد از يازده 

ً اگر درپشت پرده امريکا  ھا نيز به چنين کاری موافق نباشد از سوی ئیچنين چيزی تن نخواھد داد مخصوصا

استخبارات پاکستان و يا به طور مستقيم بر آنھا اثر خواھد گذاشت، اما اين ھم روشن است که عده ای از قومندانان 

بت به ھموطنان افغان شان ناراضی ھستند و نمی طالب با برخورد ھای خونين اعضای عرب و چچينی القاعده نس

ً قومندانان القاعده ھميشه در افغانستان . خواھند که در برابر چشمان شان سربريدن جوانان افغان را ببينند عالوتا

کوشش کرده اند  تا در جنگ افغانستان نسبت به قومندانان طالب باال دستی داشته باشند و قومندانان طالب را اجازۀ 

اخيراً گزارشاتی از کندز می رسند که ميان قومندانان طالب و اعضای غير افغان . ر نوع قدرت رانی نمی دھندھ

القاعده تا حال چند بار کشيدگی به ميان آمده و حد اقل ھفت تن از سران طالب و حزب اسالمی را درين واليت خلع 

ان درين واليت و ولسوال چھاردرۀ طالبان جزء خلع ول نظامی طالبؤ اند که والی طالبان در کندز، مسسالح کرده
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با اينکه تا حال طالبان از ھمچو مصالحه ای استقبال نکرده اند، اما اين دولت افغانستان است که برای انجام اين 

يست تا نظر  ممکن نار تنظيمی را وارد صحنه کرده استمصالحه اين چنين تبليغ می کند و بار ديگر سران جنايتک

اين .  ھا درين کار دخيل نباشد، چون دولت مزدور افغانستان توان زدن حرفی را بدون اجازۀ امريکا نداردئیامريکا

. کار ھا نه اينکه اصل کار باشد، اما جوانب کار است که با آن می شود آرام آرام به اصل مصالحه نزديک شد

ً که القاعده نيز در چنين شرايطی حساس  . شده و اجازه نميدھد که قومندانان طالب ازين پروسه استقبال کنندمطمئنا

زيرا چنين صلحی کامالً برخالف منافع القاعده بوده ، در صورتيکه طالبان به مصالحه تن در دھند، به حاکميت 

واھد شد و خھموارکنونی بپيوندند و باالخره جنگ در افغانستان خاتمه يابد، راه برای تجريد القاعده درين منطقه 

د شد، نن وقت سران اين سازمان در منطقۀ محدود وزيرستان  قادر به پنھان نمودن خود ونيرو ھای شان نخواھآدر

و رھبران جھادی از  مين ميگرددأبه راه افتادن آن منافع برخی تبا به اين خاطر اين پروسه به شدت پيچيدگی دارد و 

شده و حال کوشش می کنند به ھر طريقی اين   ديوانه،لر کمک کرد مليون دا٥٠روزيکه جاپان برای اين مصالحه 

پول ھا را به جيب بزنند و در جريان کار پول ھای ديگری نيز از سوی اربابان تھيه خواھد شد و اين جرثوم ھای 

شان د يافت چيزيکه در قدم اول اين منافع پولی برای نکثيف زير نام ادامۀ مصالحه به پول ھای ديگری دست خواھ

  . با اھميت می باشد

  

  :اعالن نتايج انتخابات بازھم به تعويق افتاد

 اکتوبر از سوی ١٧ ميزان مطابق به ٢٥ انتخابات مسخرۀ ولسی جرگه به تاريخ ئیبا اينکه قراربود که نتايج ابتدا

د که در روز کميسيون برگذاری انتخابات اعالن شود، اما بار ديگر اين اعالن به تعويق افتاد و گفته می شو

ن شرکت آاما اين انتخابات که بيش از يک ونيم مليون نفر در.  اکتوبر اعالن خواھد شد٢٧ مطابق به آيندهچھارشنبه 

ن بيش از چھارونيم مليون نفر شرکت کرده از دروغ ھای شاخدار اين آنکرده بودند و کميسيون می گويد که در

 ادعا ھا حال گفته می نبا تمام اي. ن رژيم اين انتخابات را قبول دارندکميسيون است تا به جھان نشان دھد که مردم اي

 تن آنان از ٢٥ نفر که ١٧٥ی أ شکايت انتخاباتی برای کميسيون بررسی شکايات رسيده است و در ر٤٥٠٠شود که 

اگر وکالی برحال ميباشد دغل بازی صورت گرفته است و قرار است تا درين ھفته مورد بررسی قرار گيرد که 

ی برای تثبيت اين کار وجود دارد کسی نميداند، ئاينکه چه معيار ھا. ثابت شد اين افراد به محکمه راجع خواھند شد

 درصد کانديدانی که برنده می شوند افرادی اند که در کار ٩٠اما ھمۀ مردم در افغانستان به اين باورند که بيش از 

 نفر را تقلب کار معرفی می کنند تا پای خود را درين انتخابات ١٧٥شان تقلب کرده اند ، اما حال فقط از مجموع 
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