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 Reports   گزارش ھا

  
   ،خير مقدم

رديم رای ھمکاری . تحفه ارسالی شما را با کمال مسرت دريافت نموده ونشر ک ه ای باشد ب ر طليع ن ام ه اي ديم ک آرزومن
  .با پورتالشما ھای دايمی 

 AA-AA پورتال                    
  
  

  خالق داد
  AA-AAپورتال" گزارشگر" 
  

  نقش نيروھای اشغالگر در نا آرامی ھای ھرات
  

ۀ دوستان نھايت عزيز سالم ، ھمان طوری که وعد نموده بودم تا شما را در جريان و م ، ھفت رار دھ دد ق ات متع قايع والي
  .افغانستان" ھانکانگ"گذشته به حساب کار ھای روزمره زندگی مسافرتی داشتم به ھرات يا به تعبير انقياد طلبان 

ين  صادی ب ای اقت ه محراق رقابت ھ ه مثاب را ب رد وآن رات صورت می گي ورد ھ ه در م اتی ک ام تبليغ ران "خالف تم اي
دا " ر ناتواشغالگ"و قوای " آخندی ۀ ج ز تافت اريخی ني ، چشم اميد جھان غرب در بازسازی معرفی می دارند، اين شھر ت

ه  ازه وارد را ب ار چشم ت ه جنگ وجنايت در ھر گوشه وکن بافتۀ از کل افغانستان نبوده، به عالوۀ آنکه تخريبات سه دھ
ای ان بالھ دم امنيت واختطاف چن ام خود معطوف می سازد، فضای ترس وھراس از ع ياه ودھشتناک خويش را برتم  س

دون  ر جوان شان را ب ا زن ودخت ل وي ا طف را دارد ت اھی جرئت آن ل امکان رف شھر پھن نموده که کمتر خانوادۀ با حد اق
زان  ا مي ستقيم متناسب است ب ه صورت م داد محافظان ب ـ تع ه دارندـ ه روان رون از خان ه بي معيت يک ويا چند محافظ ب

ين ه ھمين اکنون خانوده ھايی وجود دارند که برای محمکنت خانواده ، چنانچ ی ١٠افظت شان ب افظ مس٢٠ ال ح در ل مح
استخدام دارندــ اين عدم امنيت که در مقطع کنونی از طرف خاص وعام به آن اشاره صورت می گيرد براساس صحبت 

ر د ق ات مختلف وروی يک تن از معاريف آن شھر که می توان به جرئت درک وبرداشت وی را مورد تائي ار داد در جھ
د بالزم به ياد آوريست که. ًعوامل چند وجود دارد که ذيال به آن پرداخته ميشود ه ه اين گزارش به اصطالح می توان  مثاب

  .مورد توجه قرار گيرد" سرخط اخبار"
اف ھريک از ١ ه ن درت، ک د ھای مختلف ق ل، ترکيبيست از بان ــ اداره مستعمراتی واليت به مانند اداره مستعمراتی کاب

ردم دست ھا اين باند . بسته استآنھا به طريق خاصی با نيروھای اشغالگر  خالف آنکه در سرکوب ، اختطاف وکشتار م
د نيروھای آزاد دارند، در رويارويی با ھمديگر خيلی محتاط بوده ا واز جانب ديگر دستور ھای اکي  از طرفی انگيزه بق

  .ھم از خشونت کار نگيرندبه اشغالگر آنھا را وا می دارد تا نسبت 
  :اين باند ھا که درکل از سه قسمت تشکيل يافته اند، قرار آتی اند

  : الف
ر پوش" سيد حسين انوری"نيروھای مربوط به جنگ ساالر والی  ده زي رای بخشی از که به صورت عم ا ب زه بق ش انگي

ين  مردم ھرات ت، ب ات اداری والي سبی از امکان ی ١٠٠٠جمعی را با خود ھمراه ساخته ضمن برخورداری ن  ١۵٠٠ ال
  .نفر مسلح نيز از آن پشتيبانی می نمايد

  :ب 
ه اصطالح " اسماعيل خان"نيروھای وفادار به جنگ ساالر معروف  ين ب سترده ب ود گ یا"که عالوۀ داشتن نف " ردوی مل

  . مرد مسلح نيز برخوردار است١۵٠٠ تا ١٠٠٠و بخشی از بيروکراسی واليت، از پشتيبانی " پوليس ملی" و
  :پ 
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ستقيم " خدا داد"نيروھای طرفدار مولوی ان حاکميت م ز از زم ا ني ه آنھ ل "رئيس شورای علمای ھرات ، می باشد ک خلي
ا نيروھای" زاد رين رابطه ب ستان دارای بھت ر افغان وده، ب تن  اشغالگر ب ا داش ی ١٠٠٠ب يچ  سرباز ١۵٠٠ال ل ھ در مقاب

  .نيرويی خودرا پاسخ گو نمی دانند
ر وفحشاء، زدودن  ه فق ردم، دامن زدن ب ا م د در دشمنی ب ه عمل آم ذکار ب ا ت اال از آنھ ه در ب اين سه نيروی جنايتکار ک

ه امنيت وگسترش نا امنی ونوکری به نيروھای اشغالگر دارای عين خصيصه وعملکرد بوده ، به جز سرچشمه  ھا ودھان
ان .ھای قدرت وپول در ھيچ چيزی ديگری از ھم متفاوت نيستند ام گروگ شيوه ھای کار آنھا عليه مردم به خصوص ھنگ

تف ا اس ی، آنھاب اھد عين اس اگيری واختطاف نيز مانند ھم بوده به گفتۀ يک ش ستعمراتی واليت ودر لب ايل اداره م ده از وس
آنھم به قسميکه فرد مورد نظر را به نام آنکه از طرف .دم ربائی دست می زنند آمحضر عام به حافظين نظم وامنيت در 

اه در مدولت جلب گ وان رديده، دستبند می زنند ھر گ ه عن رد را ب ردد آن ف ضيه گ ای رقيب متوجه ق ان کسی از نيروھ ي
رفتن پ افی وگ د ازلت وکوب ک رده بع د، در صورتيکه مشکوک به يکی از ادارات تحت فرمان خود ب ا می نماين ول رھ

ه کسی متوجه آنھا نگرديده واز تھديد ھای آنھا ترسيده علت دستگيری را جويا نشود ، فرد دستگير شده ويا بھتر است گفت
  .ز می يابداشود اختطاف شده را به يکی از زندانھای مخفی خود برده شکنجه آغ

ون سخت در تالش به  رار شده است واکن ه ف وده ومؤفق ب ا اسير ب ال آنھ گفته يک تن از شھود ديگر که زمانی در چنگ
به ربع قيمت فروخته خودرا از وحشت حاکميت اسالم سياسی نجات  وندار خويش را ر دا،است تا به مانند ھزاران ديگر

شابه آک دھد، شکنجه ھای آنھا وان م تًامال انحصاری بوده در ھيچ جای ديگر نميت را سراغ گرف ا  آ.ن م نھ ه خاطر درھ ب
د وشکستن مقاومت طرف مقابل وخانواده اش با يک دست بريدۀ خونچکان اختطاف  اری می کنن ر دشدۀ جديد را سيلی ک

تی ومقاومت با سر بريدۀ يک انسان ديگر به فرق اختطاف شده جديد زده به اوگوشزد می نمايند که صورت ابراز سرسخ
  .ند باشدچه عاقبتی در صورت تمرد در انتظارش می توا

ال عکس ، در مقابل سؤندجود داشتشھر نيز وحرفه يی " موتروان"ودو سه تن ھمان مجلس که يک تن از بازاريان در (
ھريک مطالبی اظھار داشتند که شاخ در سر آدم بی خبر از سياست ھای استعماری می توانست العمل نيروھای اشغالگر

الفتی ندار.بيرون سازد  ات مخ ا نمن جمله به گفتۀ آن بازاری نتنھا نيروھای اشغالگر با اين حرک د، بلکه خود مشوق آنھ
د می انجامنداختطافکه به  یبوده در اکثر قضاياي ستقيم دارن د دست م ا  ح.، نمايندگی ھای سفارت ھای انگلستان وھالين ت

يش  ا پ دگان ب در يکی دو مورد که قضيه افشاء شده ومردم از دستگيری فرد معينی به احتجاج دست زده اند، اختطاف کنن
  .ًقبال تذکار يافته از پيگرد مردم خودرا نجات داده اندنمودن گزارشات دو سفارت 

  :وی می گويديک تن از رانندگان سوگند می خورد که آنچه را می گويد بخشی از سرگذشت خودش می باشدھمچنين 
دھم دريکی ( از روز ھا که از بيکاری به جان آمده بودم ونمی دانستم جواب مالک موتر را که کانتينر دار می باشد چه ب

  :رديدم و آنھم اينکهبا پيشنھاد جالبی رو به رو گ
ی حذف شده است.....( خليفه وزر يک سايل امنيت ان )اسم از طرف پورتال به خاطر م ار ن ه يک ک يد ک د وپرس زدم آم ن

ری وآدم کشی"به غير از ":  گفتم،با وی مزاح داشتموآبدار دلم می خواھد وياخير؟ من که  ار " مرده گوی، قاچاق ب ھرک
  "يتيم وزنم را بيوه نسازدديگريکه باشد می کنم به شرط آنکه اميد پول بچه ھايم را 

فقط مال را در کانتينرت گذاشته وتا  .......بچيمنترس ":  که بين ما از قبل وجود داشت گفتاح زشتزبا يک م..... خليفه 
اراب  ش.می بری"  آرامدل"نزديکی ھای  انتينر ھ ردا ک ا پس ف ردا وي رده ف ر ک ايی تي ر در ج اره برمی را ھر دونف  دوب

  ".گردانيم
م مگر خليفمن  شتر بپرس تم بي ودم خواس زی  ......هکه کنجکاو شده ب را داده چي شگی پاسخ م ان ھمي ان عادت وزب ا ھم ب

نمکار را قبول کردم وتعھد کردم که که برای کسقتی  و.بيشتر از آن نگفت زد يک ی دھان باز نک ه ن را گرفت ، او دست م
ه حساب قيمت" يتالویا" . روی قيمت  وامنيت باھم صحبت نموديمآنجار د .برد" ايتالوی" ه ب  سه ،نامبرده به عالوۀ آنک

ن وخليو  د.، پول پرداخت از لحاظ امنيتی ھم تضمين نموده خاطر ما را جمع ساختچند نرخ بازار د از آن  م ه فروز بع
وسط راه در يک ر  د.گرديديم" ل آرامد"آنجا عازم فراه رود وازم ويبار زددر قشله امريکايی ھا برده انتينر ھا را  ک.....

ه  يم ا.....محل به حساب نشانی وبه تعقيب خليف يش رفت ا پ ده دو ساعت در دشت ھ ر آم ه ر  د.ز سرک ب ا خليف  .......آنج
ا انتينر  ک.مانتينر خودرا مقابل يک چرثقيل بزرگ ايستاده کرده به من ھم گفت که عين کار را بنمايک وتر ھ ا را از از م ھ

ين  واز ما خواستند اشتندذنھاررا بر زمين گآجر ثقيل جدا کرده به وسيله  ه ھم د ب تا موتر ھای خودرا برداشته دو روز بع
شته و  د.جا برگرديم ه راه افروز بعد به آنجا برگ وده ب وتر نم ا را مجددا سوار م انتينر ھ اديمًک د  ب.ت ن رفت ع از اينکه اي

ا  انتينر ھ ه درون ک ادم ک ه فکر آن افت وبرگشت چندين بار تکرار شد وماھم به فضل خداوند يک شکم نان سير خورديم ب
ردنم بت ا شم چ. بيندازميک نگاه رای طالب روز بد نبيند کانتينر ھا پر سالح ومھمات بود ، که خدا گ د ب ا سته نکن داده ھ
  ).می شد

ن  افتم، من گزارشات را ھاي دان دست ي رات، ب ه اول اقامت در ھ ه در ھفت ود شمۀ از آنچ ان طوریب ودم م نيده ب ه ش  ک
  .است گزارشات بعدی ام خوبتر از اين باشدميد  ا.، بدون آنکه تبصره ای بر آن بيفزايم رسال داشتمابرايتان 

  
  :يادداشت 
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ده گزارشات فجايعی که  از عمق یگزارشکه  " گزارشگر"تشکر از آقای با  ه در آين د آن ک ه امي ذرد وب در ھرات می گ
  :ور می بينيمآا برسد، تذکر چند نکته را الزام وساير دوستان نيز برای م" گزارشگر"کاملتری از 

ت ـ١ ت در دس اع دس اليزم وارتج ه در آن امپري د ک شوری خواھ رين ک م آخ ه ھ ت ون شور اس ين ک ه اول ستان ن  افغان
ن تاريخ .  دست می يازندلت ر به قلع وقمع يک مودوشادوش ھمديگ ه اي شان داده است ک تمام جوامع ديگر به وضاحت ن

اق " انسان خوار"حيوان دو  اليزم در دست  رکوبسھميشه ممد ومدد گار ھمديگر بوده ھمانطوری که ارتجاع چم امپري
ن .  ارتجاع می باشداست، امپرياليزم نيزنگھبان وحامی ان وآشکار اي ط پنھ وده، رواب ز صدق نم ستان ني ضيه در افغان ق

  .ی باشدنيروھای اشغالگر با احاد نيروھای ارتجاعی بھترين سند برای اثبات اين ادعای ما م
ر ک" بوش ومال عمر"از ھمان اولين روز ھای درگيری ــ ٢ ه زي ه منظور ب ا ب اليزم امريک ه ماشی جنگی امپري شيدن ک
ر الم" ينؤامي ات جن"  من واع عملي ا ان ه ب رای آنھائيک د، ب ار افتي ه ک دف از ب ه ھ د ک سلم گردي د، م نائی دارن ی آش گ

کننده امريکا عليه طالبان، نابودی آنھا نبوده بلکه آنھا را به خاطر روز مبادا در آستين غدر نگھداشتن " مارتارو"عمليات
دتا . است ستی خويش را تضمين نماين ه امپريالي ه وغارتگران افع آزمندان در . در موقع الزم دوباره روی صحنه آورده من

ال نتيجه رسانيدن چند کانتينر سالح برای طالب، آنھم از طريق ه احتم سپورت ھای ملکی ب راد وتران  به خدمت گرفتن اف
ه طالب را نماغلب به يقين ستی ب ی يش دادها رأس مخروط کمک ھای امپريالي اط ھای امنيت ه عالوۀ احتي م ب  ، علت آنھ

  .ی باشدمايران نيز  تمالحظاتی از باب چون انگلستان وھواداران خورد وبزرگش، رقيب کشور ھای قابلم
 AA-AA   پورتال                                                                                                                        

     
  


