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 Reports گزارش ھا

  
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

٢٩/١٠/١٠  

  
  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٩٠(  
  
 

 :عروسی به غم مبدل گشت

ه و کوشش می کنند که بدون ضرورت ھای بسيار ی که اکنون به دل مردم افغانستان خانه کردئيکی از ھراس ھا

چون طالبان و القاعده کوچکترين مکثی در مرگ .  سفر نکنند، موجوديت مين ھای کنار جاده استئیعاجل به جا

آنان قتل ھر انسانی را برای شان . افراد عادی نکرده و پروای آن را ندارند که چه کسانی با اين مين ھا می ميرند

د که  اين مين چه کسی را به قتل می نً اصال ضرورت  اينکه بدانآنھا.  و از خونريزی لذت ميبرندپيروزی دانسته

  . خود ادامه می دھند» جھاد«ًرساند اصال ندانسته و فقط به 

 اکتوبر حينيکه يک موتر فالينکوچ از عروسی در شيندند برگشته و به طرف نيمروز در ٢١به روز پنجشنبه 

. جا شده بوده  راه در نزديکی نيمروز با مينی اصابت کرد که به وسيلۀ طالبان درين مسير جابحرکت بود در مسسير

.   مرد به قتل رسيدند۴طفل و ۵ زن ، ۵اين مين قوی موتر را به ھوا بلند کرد و چند متر دور انداخت که در آن 

 شفاخانۀ مجھزی دارند، برده شدند و گفته  بزرگی باپايگاه ھا که در دالرام ئیزخمی ھای اين حادثه به وسيلۀ امريکا

اين حادثه باشندگان نيمروزی را بر شال عزا نشاند و چند خانه  را  . می شود که حال دو نفر زخمی خراب می باشد

که ايرانی ھا پيوسته برای طالبان  ازين حوادث در افغانستان درين اواخر زياد اتفاق افتاده، مخصوصا. خراب ساخت

د و به اين خاطر حوادث مين گزاری و تلفات مين در غرب افغانستان نسبت به مناطق ديگر در دوسال مين می دھن

 .گذشته که ايرانی ھا سر خريطه را به سوی طالبان شل کرده اند، فوق العاده زياد شده است

 

  :کمک ھای امريکا به پاکستان

يز ارتش پاکستان به امريکا داشتند، دولت در سفری که محمود قريشی وزير خارجه و اشفاق کيانی لوی درست

ازين پول  .  برای پاکستان کمک خواھد کرد٢٠١۶ تا ٢٠١٢امريکا اعالن کرد که مبلغ ھفت ونيم مليارد دالر از 

کی  ديگر برای خدمات مل ملياردمليارد دالر برای اردوی پاکستان که تجھيزات نظامی خريداری کند و پنج ونيمدو

له را عده ای از تحليگران افغان وابسته به امريکا طوری نشان داده اند که گويا أاين مس. برسدپاکستان به مصرف 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين سياست دان . ساخته اند که بازی نخورد» متوجه«امريکا را پاکستان بازی داده است و به اين خاطر امريکا را 

واھند که بادار را خفه بسازند، لذا اين گونه صحبت ھا که بسيار ھرزه و بيمايه اند يا نميدانند و يا می دانند اما نمی خ

 و نه تنھا امروز فکر می کندابسته به خود می اکستان به عنوان يک دولت مزدور ودرحاليکه امريکا به پ.  می کنند

که از سالھا به اين سو با پاکستان در چنين روابطی قرار داشته و آنرا جزيرۀ ثبات استعماری خود درين منطقه می 

امريکا ھم حامی دولت مزدور خود در پاکستان و ھم در افغانستان می باشد و فقط او است که تصميم می گيرد . داند

درين جا ديگر بازی دادن و ندادن . که با اين مزدوران خود چگونه برخورد کند و به کدام يک چه مقدار پول بدھد

امريکا را در افغانستان بسيارمعصوم و بی گناه نشان دھند اين تحليل گران به نحوی کوشش می کنند که . ی نداردنمع

و تمام خرابی ھا را بر گردن پاکستان بار کنند و بعد نتيجه بگيرند که امريکای بيچاره را پاکستان ابر قدرت بازی 

س آی در اين جرثوم ھای مزدور يا نمی دانند و يا می دانند اما کتمان می کنند که صد تا پاکستان و آی ا. می دھد

 ۶٠٠جا می باشند، در سفارت امريکا در کابل ه  عضو سيا جا ب١۴٠٠جيب امريکا قرار داردو در کابل ھمين حاال 

ر دارند و اف بی آی که در چھار کشور دنيا دفتر و فعاليت دارد يکی آن افغانستان اتن از پاليسی سازان امريکا قر

االت متحده در افغانستان فقط می تواند از سوی کسانی عنوان شود با اين ھمه معصوم و ناخبر دانستن اي. می باشد

  . دارندخود  در کفش یکه يا احمق اند و يا ريگ

 اش دست نيافته و تمام جنگ ھا ئیالت متحده تا مدت ھا ضرورت به اين جنگ دارد زيرا تا ھنوز به اھداف آسياااي

پاکستان در کنار .  با جديت ارزيابی می کنندئیاران امريکااين ھا را کارگز.  در افغانستان کنترول شده می باشند

افغانستان ھنوز ھم يکی از جزاير ثبات مھم امريکا درين منطقه به حساب می آيد و به اين کشور به عنوان اسرائيلی 

امريکا .  ھمه مھم بودن پاکستان برای امريکا نمی شود که امريکا ھيچ چيزی برايش ندھدنبا اي. درين منطقه ميبيند

 درصد سرمايه گزاری ٢٧درين ده سال به پاکستان ده مليارد دالر پول داده است و در سرمايه ھای خارجی پاکستان 

ی را ئبه اين خاطر امريکا چنين تحليل ھا.   دارد تا اين روابط را در آينده بيشتر گسترش دھدميکرده است و تصم

از گاھی با ھا در افغانستان قرار دارند و ھر ئیر نظر و حمايت امريکادلپسند می داند و عده ای ازين تحليل گران زي

 .اين نظر ھا وارد ميدان می شوند

 

  :داوود زی مزدور ايران

عمر داوود زی که در گذشته از افراد حزب اسالمی گلبدين بوده و اکنون رئيس دفتر کرزی می باشد، يکی از 

فاسد مزدور و ايران که از رژيم . ا در ارگ پاسداری می کندسرسپردگان رژيم ايران است که منافع ايران ر

 ٢٠٠۴داوودزی که در سال .  پولی ارگ را می پردازدچایافغانستان درک کامل دارد، از چند سال به سو مصرف 

اما . ن جا به عضويت اطالعات ايران در آمدآرئيس دفتر کرزی بود، به عنوان سفير به ايران فرستاده شد و در

بعد ايران از کرزی خواست تا جاويد لودين را که گفته می شد با انگليس ھا در رابطۀ نزديک قرار دارد مدتی 

کرزی ھم بالفاصله لودين . ن کند ورنه پول ماھوار ارگ را قطع خواھند کردييبرکنار و داوود زی را به جای او تع

ن کرد و ييه خواست و به عنوان رئيس دفترش تعرا به عنوان سفير به ناروی فرستاد و داودزی را از تھران دوبار

  .بعد از آن داوود زی به عنوان حافظ منافع ايران شناخته شد

بعد از آنکه داوود زی رئيس دفتر کرزی شد، پول ماھوار يک مليون دالر ايران برای ارگ به يک ونيم مليون دالر 

 برایه اينکه ايران برای ارگ و کرزی پول می دھد عالوه ب.  پيدا کرد و اکنون به سه مليون دالر می رسدءارتقا

داوود زی نيز بسته ھای کالن يورو را به طور مستمر تقديم می دارد و ھرکسی در ارگ و بيرون از ارگ خبر 
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ًاخيرا نيويارک تايمز نوشته است که داوود زی جاسوس ايران است و . دارد که داوودزی جاسوس ايران می باشد

 تھران طياره اندکی تعلل کرد و بعد فدا ئیست کرزی از سفر ايران بر می گشت در ميدان ھواحينيکه در ماه اگ

ن چند بسته آحسين مالکی سفير ايران در کابل رسيد و در طياره در کنار داوود زی نشست و يک پالستيکی که در

 در طياره آن را ديدند و بعد از که تمام افراد حاضرست اين در حالي. جا شده بود را به داوود زی داده يورو جا ب

ھمچنان وقتی که احمدی نژاد به کابل آمد دو جعبۀ . رسيدن طياره به کابل داوودزی اين پول ھارا به خانۀ خود برد

يکی از کار ھای روزانۀ داوودزی اين است که ھر صبح با کرزی جلسه . يورو را نيز باخود آورد و به کرزی داد

رمايشات سفارت ايران را با او مطرح ميسازد و کرزی ھم خود را مکلف می بيند تا آن را دارد و مسايل ايران و ف

  .  در آوردءمو به مو به اجرا

ايران در کنار مزدورانی چون خليلی، محقق و محسنی از شورای نظار نيز بسيار حمايت می کند و پول ھای کالنی 

ًيرا سفير ايران در کابل ميرويس ياسينی را به سفارت خود دعوت اخ. در اختيار قانونی، فھيم و عبدهللا قرار می دھد

 ای رئکرده و از او خواسته بود تا برای کرسی رياست ولسی جرگه خود را در برابر قانونی کانديد نکند و پول ھا

عمل ديده شود نيز به او نشان داده است ، اينکه ياسينی اين پيشنھاد را پذيرفته يا خير معلوماتی در دست نيست و در 

  .که آيا او خود را کانديد خواھد کرد يا خير

ايران در حالی به تلويزيون ھای تمدن، نگاه، راه فردا ، نور و دھھا رسانه ای چاپی پول می دھد که تصميم دارد 

 تمام رسانه ھا را وادار به سکوت در برابر خود بکند، برای تلويزيون ھای طلوع، لمر، راديوی آرمان که زير

رھبری سعد محسنی قرار دارند نيز پول می دھد، در حاليه اين گروپ نشراتی را به طور کل وزارت خارجۀ 

 ھای افغان روشن است، اما اينکه چگونه يک يا چند رسانه به ژورناليستامريکا تمويل می کنند و اين برای تمام 

 ھا و ھم ايرانی ھا تمويل می گردد، از معما ھای است که به جز سعد محسنی ئیگ ھم به وسيلۀ امريکانطور ھماھ

" المخابرات العامۀ"، مگر اينکه بپذيريم امريکا به نيابت از و کسی ديگری جواب داده نمی تواندو ياران نزديک ا

  .عربستان سعودی در اين رقابت ھيزم به دوزخ می برد

  

  :کمپنی ھای امنيتی و فشار امريکا

 چند ماه به اين سو که کرزی تصميم به لغو کمپنی ھای امنيتی در افغانستان گرفته است، اينک از قاطعيت حرف از

ی را که به حفظ سفارتخانه ھا و ذخيره گاه ھای ئاو می گويد که کمپنی ھا. ری کاسته شده استاھای روز اولش مقد

ً ھا ظاھرا تا حال چند بار از کرزی ئیاما امريکا.  از فھرست اين لغو دور می سازد،وھای خارجی گماشته شدهرني

اما کرزی پيوسته می گويد که اين کمپنی ھا عامل اصلی بی نظمی ھا . خواسته اند که ازين اقدام خود دست بردارد

 آن ٢۶ن در افغانستان کار می کنند، آ تای ۵۶اين کمپنی ھا  که به طور رسمی . در کشور است و بايد لغو گردند

 کمپنی امنيتی خارجی ١٣.  ھزار نيروی مسلح در اختيار دارند٣٠ آن خارجی می باشد و چيزی حدود ٢۶ و داخلی

اين کمپنی ھای امنيتی به ارزش مليارد .  ھا می باشندئی کمپنی ديگر خارجی مربوط امريکا١٢مربوط انگليس ھا و 

 ھا و ئیو تا حال دونيم مليارد دالر از امريکاھا دالر قرارداد ھای انتقال لوژستيکی خارجی ھا را در دست دارند 

کرزی معتقد است که اين کمپنی ھا با طالبان دست دارند و به صورت . خارجی ھای ديگر به دست آورده اند

اين کمپنی ھا که در صورتی ، اما کلينتون وزير خارجۀ امريکا گفته است . ھماھنگ بی نظمی را دامن می زنند

 صالحيتیاينکه کرزی چه .  انستان در باز سازی چند مليارد دالر خسارت وارد می گرددمسدود گردد، برای افغ

 فکر ئی ھا منحل سازد، بيشتر مردم آن را سناريوئیی را بدون دستور و يا مشورۀ امريکائدارد که چنين کمپنی ھا
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 ئیرويارو. رفی دارند ھا می خواھند کرزی را شخص صالحيت دار در امور افغانستان معئیمی کنند که امريکا

اما اينکه باالخره سرنوشت اين کمپنی ھای .  آب می خوردئیکرزی در مسايل و موارد ديگر نيز از چنين سناريو

امنيتی در افغانستان چگونه خواھد شد، بايد ديده شود و کسی فکر نميکند که  کرزی خالف دستور امريکا دست به 

  .چنين کاری بزند

  

  :ايمی در افغانستان می خواھدامريکا پايگاه ھای د

ی در افغانستان به راه افتاده که امريکا در تالش است تا دولت افغانستان را قناعت ئاز چندی به اينسو سرو صدا ھا

له را طوری أی از تحليلگران عوامل غرب اين مس ھا در افغانستان پايگاه دايمی بدھد و برخئیبدھد که برای امريکا

 گويا در افغانستان دولت رسمی و قانونی وجود دارد که می تواند اين پيشنھاد امريکا را قبول و وانمود می سازند که

 ،حضور دارند» نمايندگان مردم« و به اين خاطر می گويند که بايد اين اجازه از ولسی جرگه که دران  نمايديا رد

ر صالحيت دارد که از ين حرف و خواھش  در حاليکه اين را ھمه ميدانند که اين دولت چه است و چقد؛گرفته شود

 به ا از کابل پيام سفارت امريکا در کابل ر"طالبان تسليمی"ت أچندی قبل نيز يک ھي. سر پيچی کند ھا ئیامريکا

 ھا را در خاک افغانستان در کابل ، قندھار و ئیسران طالب در کويته برده و از آنھا خواستند که سه پايگاه امريکا

  .اما گفته شد که طالبان اين را نپذيرفته اند. نند و دربدل اين قبولی قدرت را به آنھا واگذار خواھد کردنيمروز قبول ک

.  را برای دراز مدت در خاک افغانستان بپذيردئیًامريکا از دولت افغانستان می خواھد که رسما پنج پايگاه امريکا

 تصميم ھا ھمين اکنون ئیامريکا. موقعيت خواھند داشتاين پايگاه ھا در کابل، قندھار، شيندند، شوراب و مزار 

ً مزار، شيندند و شوراب پايگاه ھای نظامی ديگری ايجاد کنند، مخصوصا ئیدارند که در پھلوی ميدان ھای ھوا

 و سپيشيل ئین طياره ھای بی پيلوت امريکاآدر.  فعلی شيندند، ساخته ميشودئیپايگاھی که در کنار ميدان ھوا

بسياری به اين باورند که اين ميدان برای تھديد . جا خواھد شده  با تکنولوژی بسيار پيشرفته جابئیافورس امريک

اکنون پايگاه . ايران ساخته می شود ورنه در غرب افغانستان دليلی وجود ندارد که اين طور ميدانی ساخته شود

ً ھا فعال در ئیامريکا.   بگرام ميباشدئیان ھواقندھار بزرگترين پايگاه نظامی خارجی در افغانستان و بعد از آن ميد

و شيندند دارند که در کنار آنھا ) ھلمند(افغانستان شش پايگاه مھم در بگرام، قندھار، جالل آباد، خوست، شوراب 

سلطۀ بر افغانستان می خواھد  در مجموع ازين طريق امريکا که و جود دارددوصد پايگاه نظامی  در کل افغانستان 

  . را قايم سازدخويش 

  

  :مال جمال الدين کشته شد

مال جمال الدين که يکی از دوستان و ھمسنگران مال عمر است و در چند سال اخير در کنار او می جنگيد به روز 

او که قومندانی نيرو .  اکتوبر در يک عمليات مشترک اردو و نيرو ھای ناتو در ولسوالی ميانشين به قتل رسيد٢۴

ين ولسوالی به عھده داشت و بيشتر مين گذاری ھا را رھبری می کرد، با ھفت تن از ھمراھانش ھای طالب را در

با اينکه سخنگويان طالبان تا حال قتل مال .  به قتل رسيدئیاين ولسوالی در يک درگيری رويارو» کبرغو«در قريۀ 

و قتل مال جمال الدين برای طالبان و  ده استد نکرده اند، اما مردم محل گفته اند که او به قتل رسيئيجمال الدين را تا

  .شخص مال عمر سنگين تمام می شود
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  :روس ھا بار ديگر می آيند

 خود به افغانستان را يک اشتباه ١٩٧٩سران فدراتيف روسيه که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ھميشه تجاوز سال 

ه افغانستان نه تنھا خود داری کرده اند که آمدن بزرگ و تاريخی ارزيابی می کنند، پيوسته از فرستادن نيرو ب

اما درين ھفته راسموسن منشی کل ناتو گفته است که .  ھا و ناتو را نيز به افغانستان يک اشتباه خوانده اندئیامريکا

باالخره روس ھا حاضر شده اند که برای جنگيدن در برابر طالبان نيرو ھای خود را به افغانستان بفرستند و اين 

به .  خواھد رسيدءن شرکت خواھد کرد، به امضاآ که مدودف رئيس جمھور روسيه نيز در"لزبن" جلسۀمعاھده در 

د کرد و پوليس نقول راسموسن روسھا تعھد کرده اند که در آموزش و پرورش نيرو ھای نظامی افغان کمک خواھ

ان می خواھند تا طياره ھای ھليکوپتر در روسھا ھمچن. د دادن ضد مواد مخدر آموزش خواھهافغان را در مبارزه ب

 را در خدمت اردوی پولند که عضو ٢۴ - ھمين حاال روسھا ھليکوپتر ھای می. خدمت اعضای پيمان ناتو قرار دھند

مين تدارکات شان اجازه أھمچنين روسھا گفته اند که به کاروان ھای ناتو جھت ت. پيمان ناتومی باشند قرار داده اند

  .  از خاک روسيه استفاده کنندخواھند داد تا

شوروی سابق است، اکنون به يک امپرياليست تمام عيار با اقتصاد بازار سوسيال امپرياليزم روسيه که ميراث دار 

 با حريف سابقش اياالت متحدۀ امريکا نيست، کوشش می کنند تا از ئیتبديل شده و از اينکه قادر به رقابت رويارو

 ٣٠چون .  مخدر اند در فدراتيف روسيه ھمين حاال بيش از ھشت مليون نفر معتاد به مواد.در وحدت با آن پيش آيد

افغانستان از راه شمال به بيرون می رود، روسيه مھم ترين ھدف مافيا در شمال افغانستان می  ردرصد مواد مخد

 در افغانستان ئیکاباشد و ازين بابت دولت روسيه سخت عصبانی است و تا حال چند بار بر نيرو ھای امري

ًاعتراض کرده و به اين باور است که امريکا عمدا می خواھد تا ترياک افغانستان به روسيه برود و جوانان روس 

ًروسھا جنگ ترياک عليه کشور خود را جنگ امريکا عليه خود می دانند و تا حال چند بار علنا چنين . معتاد شوند

  . وليت آموزش عليه مواد مخدر را به عھده می گيرند ؤداد روسھا خود مسبا اين قرار . د داشته انئیاعتراض ھا

  

  :عزای بغالن

 ۶٠ن عروسی جريان داشت، بيش از آ اکتوبر در اثر چپه شدن سقف يک خانه در واليت بغالن که در٢۵به تاريخ 

ند که درين عروسی گرد  ای زنان و کودکانًادر ميان کشته شدگان اکثر.  تن ديگر زخمی شدند۵٠نفر کشته و حدود 

با اينکه افغانستان محل انفجار، انتحار . زخمی ھا به شفاخانه انتقال داده شده که حال برخی خوب نيست . آمده بودند

و بمباران ھای دايمی بوده و ھر لحظه خبر مرگ عده ای در رسانه ھا به چاپ می رسند، اما اين ھمه کشته در اثر 

نکوچی که از يھمين چندروز پيش فال.  است که بايد مردم افغانستان آن را تحمل کننديک حادثۀ طبيعی از درد ھای

ن ھمه کشته و زخمی داد و اينک اين آشيندند عروسی را به نيمروز انتقال می داد در دالرام با مين اصابت کرد و 

  .حادثه بار ديگر مردم افغانستان را در عروسی بر شال غم نشاند

 


