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 Reports گزارش ھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

٢١.١١.٠٩  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵١(  

  
  

  : سياف حمله بر

ن مردم افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان  نومبر رسول سياف يکی از جنگساالران نامدار و قاتال٢٠ به تاريخ 

 جا سازی شده بود  پغماناين بم که به قصد کشتن سياف کنار جاده در منطقۀ خواجه مسافر ولسوالی. به سالمت برد

 جان اوو از راه دور کنترول ميشد، حين عبور کاروان موتر ھای او منفجر گرديد که در اثر آن پنج تن از محافظان 

 او را يکی از قاتالن نام ميشناسد ويکی از جنايتکاران بمنحيث  سياف را ،مردم.  کشته نشدسيافو خود دادند 

خونريز جنگ ھای ارتجاع مذھبی در کشور می دانند و به ويژه بسياری از خانواده ھای مظلوم ھزاره او و مسعود 

ن خان بيشترين جنايت را در حق اين مردم را از قاتالن درجه يک ھزاره ھا می دانند که بعد از امير عبدالرحم

 . است"نماينده"در ولسی جرگه پوشالی "جامعه جھانی"اين قاتل اکنون از برکت . ستمديده و با غرور روا داشته اند

 و خالف آن کابل را موج در صورتيکه آسيبی به او ميرسيد و يا او ميمرد مردم چندان از قتل او ناراضی نميشدند

 در يکی از مناطق امن کابل که وزير اکبر خان است زندگی ميکند و با اينکه به ًسياف عموما. گرفتشادی فرا می 

سيزده مريضی مزمن مبتال است، اما گاھی به دربار اصلی خود که در پغمان ميباشد، ميرود و ميخواھد تا مرکز 

 تنظيمی  صدھا نفر را به قتل یھاسياف عالوه به اينکه در جريان سگ جنگی . نمايدقدرت خود را ھمچنان حفظ 

و ھمچنان زمين ھای بسيار دولتی نمود رساند، به چپاول زمين ھای دولتی نيز پرداخت او دشت چمتله را تصاحب 

 و حال درين مناطق شھرک ھای بر پا شده و نمود به فروش  آنھا اقدام  تر و بعدغصب کردهرا در دو راھی پغمان 

  . ی که به سياف متعھد بودند، فروخته شدبيشتر اين زمين ھا به کسان

   

  :انفجار در فراه

اين انفجار که با حملۀ انتحاری در چوک واليت فراه .  نومبر انفجاری در فراه جان بسياری را گرفت٢٠به تاريخ 

در ميان کشته و زخمی ھا فقط يک پوليس و يک ترافيک .  زخمی بر جا گذاشت٣۵ کشته و ١٣صورت گرفت، 

درين حال به . ند و ديگر تمام کشته شده ھا و زخميان مردم عادی و ملکی زحمتکش واليت فراه ميباشندقرار دار
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 نومبر معلم نثار احمد و برادرش از قريۀ نوبھار واليت فراه دستگير و به منطقۀ خاکسفيد اين واليت انتقال ١۵تاريخ 

چون معلم .  دو فرد کشته شدند، تا حال روشن نيستاينکه چرا اين. داده شدند و بعد گلوی ھردوی آنان را بريدند

نثاراحمد يکی از متنفذان نورزايی شاخۀ غوری زايی ميباشد و قاتل اين دو برادر يک طالب اچکزايی بود، لذا 

جرم او را تير باران کردند و بعد آن طالبان غوری زايی به زودی اين طالب اچکزايی را دستگير و به قصاص 

اين کشتن ھا نشان ميدھد که مناسبات قومی در . رادر را به خانوادۀ شان در قريۀ نوبھار تحويل دادنداجساد اين دو ب

و ھم طالبان جنايتکار و ھم نيروھای اشغالگر از اين مناسبات قومی بھره برداری غرب افغانستان چقدر نفوذ دارد 

  .می کنند

  

  :کرزی قسم خورد

ت جمھوری با دو معاون بدنام و جنگساالرش ، فھيم و خليلی قسم خوردند  نومبر، کرزی در ارگ رياس١٩به تاريخ 

ھارمين باريست اين چ. دن افغانستان و توده ھای مردم افغانستان و حمايت از دين اسالم وفادار بمان"منافع ملی"که به 

اما ھمه ميدانند که سران دولت پوشالی چه قسم بخورند چه نخورند مردم . که کرزی ھمين طور قسم ميخورد

نه  را از پيش برده نميتوانند، چون یبوسانی برای بھبود زندگی مردم کار ستانآافغانستان خوب ميشناسند که چنين 

  .ان امريکايی و انگليسی صالحيت نان خوردن خود را دارندبدون اجازۀ بادرخود ارادۀ آنرا دارند و نه ھم 

لمان، ا خارجۀ امريکا، فرانسه، رایقاخان، وزآدرين مراسم رئيس جمھور پاکستان، معاون رئيس جمھور ايران، 

اينکه امريکايی ھا . ت ھای خارجی  شرکت کرده بودندأ تن از ھي٣٠٠ امارات و در نھايت تاجکستان، ترکمنستان،

 نخواھند کرد و تناميدند و ميگفتند که از او حمايد ماه به اين سو کرزی را فرد بيکفايت و دولت او را فاسد مياز چن

ھمپيمانان اروپايی امريکا نيز آنرا تائيد ميکردند، اما وقتی امريکا خواست درين مراسم شرکت کند، ديگران ھم 

 نفر ٧٠٠ از داخل نيز ، خارجی٣٠٠اما عاله به اين . شدند تن دادند و يکی بعد ديگری وارد کابل به آنميمون وار 

 که در صف ھای اول به طرف چپ خارجی ھا و به طرف راست، افراد کننده در مجلس وجود داشتشرکت 

جنايتکاری چون مجددی، گيالنی، محسنی، فھيم، خليلی، سياف، دوستم، اشرف غنی، ياسينی، اعضای کابينه و 

 پارلمان نشسته بودند که نشان ميداد کرزی ازين ھا دل نبريده و ھرچه بيشتر آنان را در برخی از افراد جنايتکار

  .   ميکشدآغوش

وی به چند نکته درين سخنرانی . بعد از مراسم تحليف کرزی سخنرانی طوالنی داشت که از روی کاغذ ميخواند

ی نظامی افغانستان، مصالحه با طالبان و وی از امنيت آغاز نمود و استقرار آنرا در تقويت نيرو ھا. اشاره کرد

فعاليت ھماھنگ با دوستان بين المللی اش ناميد و بعد فساد را عنوان کرد و گفت اينبار کابينۀ متخصص و عاری از 

 کارکنان بلند رتبه را ياد داشت خواھد کرد و ادارۀ جديد یفساد را خواھد ساخت و برای رفع اين کمبود دارايی ھا

 اساسی ياد کرد و ابراز داشت که درين ل عنوان مشکرا بهمواد مخدر  از فساد بعد.  تقويت خواھد نمودضد فساد را

 و رانی را مطرح نمود، ضمن تشکر از کمکھای ايه ئلۀ روابط منطقأبعد مس. ا از ميان بر خواھد داشتپنج سال آنر

ناميد و در آخر به روابط بين المللی افغانستان پاکستان از ھندوستان بسيار تمجيد کرد و ترکيه را دوست قديمی اش 

اشاره کرد و از امريکا به عنوان بزرگترين کمک کننده نام برد، کمکھای روسيه را ستود و جاپان را به خاطر تعھد 

 ياد کرد و از کمک ملک عبدهللا برای ب دالری اش در پنجسال اخير ستود و چين را دوست خواردکمک پنج ملي

انگليس ھا در اول . تی دادن طالبان با دولت افغانستان قدردانی کرد، اما ھيچ اشارۀ به انگليس نداشتتالش جھت آش
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قرار بود من مھنسنگ . گفتند که براون صدراعظم آن کشور درين مراسم شرکت خواھد کرد، ولی او شرکت نکرد

  .نيامدصدر اعظم ھندوستان نيزدرين جلسه حضور داشته باشد اما او به افغانستان 

گرفتاری ھا و تحقيق خود   درآنان و اجرای کار ھای خود سر  ھاکرزی در جريان سخنرانی اش اشارۀ به امريکايی

بسياری اين را اشارۀ به زندان جديد امريکايی در حومۀ . سر آنان کرد و خواست تا ديگر اين کار صورت نگيرد

 صد نفر را دارد و اتاقھای زندانيان به قفس ١١زندانيکه ظرفيت .  باز گشايی شدًند که اخيرانميدان ھوايی بگرام ميدا

ی ميمانند که در داخل آن تشناب و دستشويی تعبيه شده است وزندگی زندانيان در اين اتاقھا زندگی در تشناب يھا

  .  ميباشد

 آنتطبيق  نه به ھيچکستمام صحبت ھای کرزی کھنه و کليشه ای بود و برای کسی دلچسب معلوم نميشد، چون 

  . و ھمچنان ھمه ميدانند که کرزی صالحيت تطبيق چنين گفته ھای کليشه ای را نداردداردباور 

 

 


