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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

٠۵/١١/١٠  

  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٩١(  
  

 

  :راکت زنی بر نيمروز

 نيمروز نشست کرد، سه راکت پيھم بر اين ئیان ھوا در ميدئی اکتوبر حينيکه سه طياره نظامی امريکا٣١به تاريخ 

با اينکه مردم در شھر زرنج به اضطراب در آمده و برخی ھا دکانھای شان . ميدان فرود آمد و تلفاتی در پی نداشت

اينکه چگونه به مجرد نشست اين طياره ھا سه راکت آمادۀ . را بستند، اما اين راکت زنی به زودی خاموش شد

ال است و مردم فکر می کنند که طالبان بايد قبال از آمدن اين طياره ھا به نيمروز خبر داشته ؤای ھمه سشليک شد بر

ی را به راه انداخته اند تا در نيمروز جای پای محکمی ئ ھا از چندی به اين سو تالش ھائیاما امريکا. بوده باشند

 ئیامريکا.  ھا بسيار مھم می باشدئیران برای امريکاچون اين واليت به خاطر نزديک بودن با اي. برای شان بسازند

 طالبان با سپردن قدرت به آنھا پيش کردند، يکی از شرايط آنان داشتن پايگاه و باھا ماه گذشته که پيشنھاد صلح را 

در  سيس چنين ميدان و پايگاهأ ھا به زودی دست به تئی در نيمروز بود و اين نشان می دھد که امريکائیميدان ھوا

ه تا حال در اين واليت ھيچ نيروی خارجی جا به جا نشده و ايران تالش می کند تا قبل از جاب. نيمروز خواھد زد

ايران بسيار خوب است و از  روابط طالبان خاشرود با.  طالبان را به طور گسترده اکمال نمايند،یئ چنين نيروئیجا

  .مدت ھا برای آنان سالح و مھمات کمک می کند

  

  :ر با سران طالبديدا

ن مولوی کبير والی ننگرھار و معاون صدراعظم در زمان طالبان، آت طالب که درأ اکتوبر يک ھي٢٧به تاريخ 

مولوی صدراعظم و داکتر انوارالحق مجاھد پسرمولوی خالص توسط ھليکوپتر از پاکستان آورده شده و دو روز در 

د کرده، اما افراد ئيأاز طالبان تسليم شده چون مال رحمانی تاين نشست را برخی . ارگ با کرزی جلسه داشته است
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مولوی کبير که در زمان دستگيری مال . له اظھار بی اطالعی کرده اندأ که در ارگ کار می کنند ازين مسیديگر

چند ه چند  روز قبل ھم گفته شد ک. ًبرادر آوازۀ دستگيری او ھم بر آمد فعال رئيس شورای طالبان در پشاور می باشد

ان توسط طياره ھای ناتو به کابل آوردن شده و دوباره به مرز پاکستان در قندھار بتن از اعضای شورای کويتۀ طال

، که چگونه در پيوند با امپرياليست ھای غربی قرار دارندرا اين حرکات باالخره چھرۀ واقعی طالبان . برده شده اند

 به اين باورند که طالبان تمسکی برای حضور یبسيار. سازند می ء را افشاآشکار ساحته راز ھای پشت پرده

امريکا در افغانستان اند و برای اين که بتوانند اين جنگ را مدتی ادامه دھند بر رخ طالبان پرده کشانده شده و زمانی 

اما چون .  آورد که ديگر ماموريت آنھا در افغانستان به پايان برسد، امريکا آنھا را از پس پرده به پيش پرده خواھد

  .دامه دارد لذا ضعيف به نظر می رسد که اين مصالحه به صورت جدی عملی شوداتا حال  اين ماموريت 

  

  :اختالف با روس ھا

 اکتوبر نيرو ٢٧چون به تاريخ . شفته ساختآ ضد مواد مخدر بار ديگر به اصطالح کرزی را بر هشيوۀ مبارزه ب

درعملياتی بر ) سفارت روسيه اين تعداد را دوتن گفته است(ز اجنت ھای روسی و افغان با چھار تن ائیھای امريکا

کرزی  را  تحريک کرد که اين حرکت ،  آوردندچھار البراتوار  ساخت ھيروئين در ولسوالی اچين واليت ننگرھار

زش مليون ھا درين عمليات عالوه به نابودی اين البراتوار ھا  به ار!! وطنپرست شود و عصبيت او را برانگيخت

دالر مواد مخدر که شامل ترياک و ھيروئين بود نابود شدند، اکت و ادای وطنپرستانۀ کرزی اين است که چرا 

ھيچکس حق ندارد، بدون موافقۀ دولت او در «  او می گويد . شريک ساخته اندرا درين عمليات» روسھای متجاوز«

ون اين که خود و صالحيت خود را بداند با عصبانيت عجيبی می او بد» داخل افغانستان بيايد و اينگونه عمليات کند

و به وزارت داخله دستور داد تا درين زمينه » اين چنين عمليات خود سرانه نقض قوانين بين المللی است«گويد که 

ھرچه  در افغانستان زير رھبری امريکا آمده و سرباز ھزار ١۴٠ًواقعا جالب است، اينکه ھمين اکنون . تحقيق کند

 ھمانطور می کنند و خود را صالحيت دار اصلی افغانستان دانسته و کرزی را پشيزی ارزش نمی ،دلشان بخواھد

 شود و به اين خاطر یم د، اما آمدن دو و يا چھار روسی اين قدر احساسات ملی و اصول بين المللی او زير پا یندھ

  .مردم به چنين ادعا ھای کرزی خنده می کنند

تان که ساالنه بيش از نود درصد مواد مخدر جھان راتوليد می کند، بيش از دوصد مليون معتاد در سراسر    افغانس

مواد مخدر توليد شده در افغانستان از راه ھای مختلف قانونی و غير . جھان  از اين مواد مخدر استفاده می نمايند

 درصد ٣٠ درصد از طريق ايران و ٣٠ستان،  درصد اين مواد از طريق پاک۴٠. قانونی به خارج صادر می گردد

ديگر از طريق شمال به بيرون فرستاده می شود و صد ھزار نفر در کار انتقال اين مواد در داخل افغانستان 

 مليون معتاد وجود دارد و در ٨ن بيش از آی است که درئفدراتيف روسيه يکی از کشور ھا. مصروف می باشند

ی است که خود را ئبه اين صورت روسيه از کشور ھا. ن کشور جان می دھندآرھرماه حدود سی ھزار معتاد د

برخی از رھبران .  در خط مقدم اعتياد در جھان دانسته، حاکمان روسی ازين بابت به شدت تشويش دارندًاشديد

 در افغانستان روسيه معتقد اند که نيرو ھای اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان نه تنھا در مبارزه با زرع ترياک

 ھا خود عامل بلند رفتن زرع و قاچاق مواد مخدر اند و از اين ئیگامی بر نمی دارند که چون باور دارند که امريکا

 ضد مواد مخدر هبه خاطر مبارزه نکردن برا  ھا ئیًطريق سود ھای کالنی به جيب می زنند لذا تلويحا امريکا

در حالتی کشور شان را  ، اين ھمه مواد مخدرلجام گسيخته ھا با صدور روس. محکوم کرده از آن ھا انتقاد می کنند

دو ماه قبل نمايندۀ . نوعی فروبردن در جنگ نامرئی می دانند که ماھانه جان اين ھمه جوان روسی را می گيرد
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جنگ  نا  ھا از طريق افغانستان روسيه را در ئیيت اعالن کرد که امريکاانروسيه در سازمان پيمان ناتو با عصب

 ھا  در ئیفرجامی قرار داده، نيروی جوان کشورش را به اعتياد می کشاند، وی در ضمن ابراز کرد که امريکا

 را ھدف قرار ئیمبارزه با مواد مخدر، برخورد دو گانه دارند، وقتی مواد مخدر کشور کوستاريکا جوانان امريکا

 کوستاريکا را برای جلو گيری از ورود اين مواد به اياالت ً ضد آن جدا مبارزه کرده و مرز ھایهمی دھد، امريکا ب

ًمتحده، شديدا کنترول و نظارت می کند، اما در مورد مواد مخدر افغانستان که روسيه را بيش از ھمه ھدف قرار 

  .درين ميان چند بار وزير خارجۀ روسيه نيز اعتراض ھای تندی را عنوان کرده است. داده، ھيچ توجھی ندارد

 ھا از بابت اعتراضات مقام ھای روسی ئیت چھار فرد روسی در عمليات اچين، نشان می دھد که امريکاشرک

 ھا درين زمينه از ھيچ اقدامی دريغ نمی ورزند، آنان ئینگران بوده و به خاطری که برای آنان نشان دھند که امريکا

کت دادن روس ھا درين عمليات خشمگين است، با اينکه حامد کرزی از بابت شر. را درين عمليات سھيم ساخته اند

 گفته است که روس ھا به اجازۀ پوليس مبارزه با مواد مخدر افغانستان ه ایاما سفارت روسيه در کابل طی اعالمي

  .درين عمليات شرکت کرده  و ھيچ کار غيرقانونی انجام نداده اند

 ھاست تا اينکه از آمدن روس ھا ئی امريکاه متوجتراينکه کرزی  چرا گاھی اين چنين عصبی می شود، خشم او بيش

فون که او ليبه  افغانستان اين قدر احساساتی باشد، زيرا درين مورد او را به ھيچ حساب کرده و حتی زحمت يک ت

 ھم برای خود نداده اند ، اما برخورد ھای شخصی کرزی نيز گاھی از اندازه باالتر بوده و ،را ازين ماجرا خبر کنند

 از آنکه خشمش فروکش کرد، چنين مسايلی برايش بسيار بی اھميت می شود  و اين را خارجی ھا خوب دانسته بعد

اند و به اين خاطر در برابر اين برخورد ھا گاه خود را آرام می گيرند و بعد در حجله به او می فھمانند که با آنھا 

ن نيز شرکت داشته، پس دليلی وجود ندارد که دولت از جائيکه درين عمليات نيرو ھای افغا. چگونه برخورد کند

  . افغانستان از آن  باخبر نبوده باشد

پول . در اين نه سال در افغانستان کار ھای غير قانونی بسياری صورت گرفته که خود کرزی مسبب بيشتر آنھاست 

 از ايران که سرو صدای بسياری را خلق گرفتن او و رئيس دفترش که يکی از جاسوسان رسوای ايران می باشد، 

بسياری از وزيران .  ھا او را سرزنش کردند، آخرين نوع ازين نوع بی بند و باری ھای او استئیکرد و امريکا

ی که در افغانستان نيرو دارند، بدون اينکه قوانين روابط ميان کشور ئخارجه، دفاع و حتی صدر اعظمان کشور ھا

ولت کابل را به اندازۀ بوت شان ارزش بدھند،  بدون اينکه کابل بيايند و پاسپورت ھای شان ھا را رعايت کنند و د

مھر دخولی بخورند، به ھر واليتی که دل شان بخواھد سفر کرده و از ھمانجا  دوباره به کشور ھای شان بر می 

تی که در برخی از نقاط از رفت و آمد نيرو ھای نظامی اين کشور ھا ، پرواز طيارات و حتی عمليا. گردند

ًافغانستان انجام می دھند، کرزی و دولت او قطعا آگاھی ندارد، اما در عمليات اخير که چھار نفر روسی و يا به قول 

افغانستان می  ن شرکت داشتند، اعتراض ھای تندی متوجه روسھا شده ،  اما چون مردمآسفارت روسيه  دو نفر  در

 ھا قرار دارد، لذا به آمدن چھار نفر روسی عکس العمل نشان نمی دھد و ئیامريکادانند که اين کشور در اشغال 

  .حرف ھای کرزی برای شان جدی نيست 

  

  :تسليمی ولسوالی خوگيانی

درين ولسوالی که . به تاريخ اول نومبر ، صبح وقتی نيرو ھای طالب ولسوالی خوگيانی را در غزنی تصرف کردند

بعد نيرو . ن شده به طالبان تسليم شدندييتند، درين روز بر طبق يک پالن از قبل تع نفر پوليس حضور داش١٧فقط 

 اين نيروھای اردو، پوليس و ناتو از مرکز به قصد تسخير دوبارۀ اين ولسوالی به خوگيانی رفتند، اما قبل از رسيدن 
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.  ولسوالی را آتش زده بودند پوليس را با خود برده و تعمير١٧به مرکز اين ولسوالی طالبان سالح، مھمات و 

ساکنان اين ولسوالی به آژانس پژواک گفته اند که  به اين ولسوالی ماه ھا نه ولسوال و نه قومندان امنيه می آمد و اين 

. سربازان پوليس با مشکالت بسياری زندگی کرده، اکثر نان خوردن خود را نداشتند و باالخره به طالبان تسليم شدند

ھد سخنگوی طالبان بعد گفت که ولسوالی را بدون زد و خورد گرفته و حال افراد پوليس در صف ذبيح هللا مجا

  . ضد خارجی ھا مبارزه کنندهطالبان قرار گرفته و ميخواھند که ب

  

  :پرچمی ھا» شرعی«کانديدان ناکام و بانگ 

ودند، در برابر دفتر سازمان ملل متحد  زيادی از کانديدانی که درين انتخابات ناکام شده بۀ به تاريخ دوم اکتوبر عد

خود (درميان اين تظاھر کنندگان قد ھای دراز نورالحق علومی و کبير رنجبر.  زدندئیدست به تظاھرات و رھپيما

 که الحالاين دو پرچمی معلوم .  می کردئی خود نماتظاھراتدر صف اول اين )  دکتر علوم می گويدئیرا در ھرجا

 تر شده ، کبير رنجبر ضمن اينکه خواھان بر گذاری ئی امريکائیادی تر و از ھر امريکااکنون از ھر جھادی جھ

نادرست می دانست با گلو پارگی خاصی از ملل متحد می » نظر شرعی«بار ديگر انتخابات شده و آن را از 

می ليسيدند، بعد از اين دو پرچمی شرفباخته که تا ديروز چکمه ھای روس ھا را . خواست تا درين مورد مداخله کند

شده و اينک آن را بر روی جاده » جامعۀ جھانی« ھا به افغانستان يکباره دموکراسی طلب و طرفدار ئیآمدن امريکا

اين خاصيت تمامی نيرو ھای بی جبھه بوده که با بيچارگی خاصی فقط دفتر يوناما را محل . ھا فرياد می زنند

گی از آن کمک می خواھند، در حاليکه اين دفتر مو به مو سياست ھای ی بيچارا قرار داده ، در روز ھیدادخواھ

 .اشغالگران را در افغانستان پياده می کنند

 

  :دو زن به قتل رسيدند

سسۀ محجوبۀ ھروی در لشکرگاه کار ؤاين دو زن که در م. ه قتل رسيدند به تاريخ اول نوامبر دو زن در ھلمند ب

توسط طالبان از موتر » عينک« گرمسير در منطقۀ –ھر در مسير راه لشکرگاه ميکردند، حين رفتن به بيرون از ش

 نام داشتند به دو جرم زن "نازنين" و "جبين سبحان زاده ماه"اينان که . شده و بعد ھردوتن تيرباران شدندکرده ن ئيپا

اينان .  عھده نگرفته اندوليت اين دو قتل را بهؤطالبان تا ھنوز مس. ه قتل رسيدند ب،بودن و در انجو کار کردن

ھروقت مرتکب چنين جناياتی می شوند خود را آرام می گيرند و گاھی دست داشتن خود را در آن رد می کنند، اما 

د بکنند و يا نکنند ھمه ئيأضد زن است ، لذا اگر تو مردم اين را می دانند که چون طالبان جاھلترين نيروی مخالف 

  .لبان بی فرھنگ ميباشدميدانند که اين جنايت کار طا

  

  :ی ساخته می شوده ئسرک حلق

شايان ازين طريق به کم کشور است که از دير زمانی دروازۀ ھندوستان ناميده می شد و تمایافغانستان چھار راھ

  اين چھارراه برای سپتمبرًبعد از فروپاشی اتحاد شوروی و مخصوصا بعد از يازدۀ . اشغال ھند کمر می بستند

ايران، (   سود آور بوده است و اکنون گرگان ھمسايه و برخی از کشور ھای منطقه، نه برای افغانھا ،ديگران

ار که افغانستان را در معرض قم)  پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چين، روسيه، ترکيه، ھند و امارات

ی به ئ سود ھا،ام ازين چھارراه بی صاحبله توجه بيشتر کرده، می خواھند ھرکدأاشغالگران می بينند به اين مس
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ی افغانستان که از ه ئای ساختن سرک حلق مليون دالر را بر۵۴٨ تصميم گرفته است تا ئیاينک بانک انکشاف آسيا

 به می گرددکابل شروع، از پلخمری ، مزار، شبرغان، ميمنه، ھرات و قندھار گذشته، دوباره به کابل وصل 

 کيلومتر طول دارد، برای تجارت کشور ھای منطقه بسيار مفيد وموثر ٢٧٠٠ی که ه ئاين جاده حلق. مصرف برساند

که » ی ھمکاری ھای اقتصادی کشور ھای آسيای ميانهئسازمان منطقه «قرار است اين تعھد در جلسه . خواھدبود

 که يکی ئی انکشاف آسيابانک. وداين بار رياست آن را وزير ماليه دولت پوشالی افغانستان به عھده دارد اعالن ش

ن امريکا و جاپان بيشترين سرمايه را دارند، می خواھد تا با اين سرمايه گذاری آاز بانک ھای امپرياليستی و در

 سرمايه ھای خود ازين طريق سھولت ھای بسياری را به وجود آورد و کشور ھای منطقه را باھم تجارتبرای 

  .پيوست دھد

کشور ھای جنوبی افغانستان اند، پيوسته تالش دارند تا برای ره يابی به بازار ھای آسيای ميانه  ھند و پاکستان که 

موجوديت دو بندر مھم ترانزيت در . ازين بابت پاکستان در موقعيت بسيار مناسبی قرار دارد. از افغانستان بگذرند

 ھای پاکستانی جھت تسخيربازار ھای تورخم و بولدک، بر مرز افغانستان و پاکستان، زمينۀ خوبی برای کاال

افغانستان و سھيم شدن در بازار ھای آسيای ميانه را مساعد کرده و افغانستان يکی از شاه کليد ھای تجارت پاکستان 

بگذريم ازينکه ھمين اکنون پاکستان ساالنه بيش از دو مليارد دالر از تجارت افغانستان .  در منطقه به حساب می آيد

. ون نگھداشته شده استير جادۀ تورخم به کابل تا حدی مص سال اخير، مس۶ و با تمام تھديد جاده ھا در سود می برد

پاکستان مسير تورخم به جالل آباد را پخته کاری کرده و اينک می خواھد تا خط آھن پشاور را نيز به جالل آباد 

  . وصل سازد

رند، با فعال کردن بندر چاه بھار و پيوند دادن آن به شاھراه  دائیی تا حدی ھمسوئھند و ايران که در تجارت منطقه 

.  دالرام از طريق پل ابريشم نه تنھا ايران که ھند نيز خود را در شريان تجارت منطقه داخل می سازد-زرنج 

تری  کيلوم١١٠ انجنير ھندی به وسيلۀ طالبان اين شاھراه ١٢ مليون دالر و ريخته شدن خون ٨٢ھندوستان با ھزينۀ 

ايرانی ھا عالوه . را تکميل کرد و اکنون بخشی از مال التجاره ايران و ھند ازين طريق وارد افغانستان می شود

چينی ھا . برآن از طريق بندر اسالم قلعه نيز وارد شريان تجارتی افغانستان و حتی پاکستان و آسيای ميانه شده است

انستان دارند، اما تصميم به ايجاد راه و تونل بزرگی به مصرف  کيلومتری و دشوار گذر با افغ٨۵با اينکه سرحد 

امارات متحده با بازار معروف .  مليون دالر در دل پامير گرفته تا خود را در چھار راه افغانستان شريک سازند۶٠٠

ی از جلسات يکدر . بسيار مشتاق می باشدهی دوبی خود نيز بر تجارت با افغانستان و ازين طريق با آسيای ميانرتجا

کنفرانس کابل وزير خارجۀ امارات اعالن کرد که ساالنه با افغانستان به ارزش يک اعشاريه دو مليارد دالر تجارت 

  . دارد

العاده مفيد است و تمام آنھا را در شريان  ی تعمير گردد، برای اين کشور ھا فوقه ئاين جادۀ حلقکه در صورتی 

دان بر قدرت دولت پوشالی می توانند، پول ھای کالنتری را ازين طريق به فاس. تجارتی مشترکی يکجا می سازد 
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