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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٧/١١/١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٩٣(  

 
  :راه سالنگ را بستند

کميسيون سمع شکايات . سياری ھمراه شده استانتخابات مسخرۀ پارلمانی در افغانستان با جدل ھا و کشمکش ھای ب

اين افراد حذف شده، .  نفر را از لست برندگان حذف کرده است٢١ اخيراً به خاطر تخلف و تقلب نام ،اين انتخابات

اما کانديدان بازنده که بيشتر پرچمی ھای چون . با اعتراض ھای شديدی اين عمل کميسيون را تقبيح کرده اند

س آنھا در کابل قرار دارند، از روزيکه باخته اند تا حال تظاھرات را در کابل أ کبير رنجبر در رنورالحق علومی و

رار داشته باشند، درين دو ماه سازماندھی کرده و عده ای ديگر در کنار آنھا بدون اينکه کسی از مردم در کنار آنھا ق

به . می باشد » غيرشرعی« کرد که اين انتخابات از گاھی دست به تظاھرات می زنند و کبير رنجبر اخيراً اعالنھر

 نوامبر عده ای از اين کانديدان در سرای شمالی دست به تظاھرات زده و  مدتی راه به سوی شمالی را ٢٣تاريخ 

ی در سالنگ شمالی اين را ه ئ نومبر با آوردن کانتينر ھا٢٣برخی از اين کانديدان در واليت بغالن شام روز . بستند

الن که يکی از جنگساالران والی بغ. ه کرده و صد ھا موتر ساعت ھا آن سو و اين سوی تونل بند ماندندرا بست

 راديو آرمان گفت که اين حق وکيالن شکست خورده است و به اين خاطر بايد کميسيون سمع شکايات اين هاست، ب

 لوی "الکو"درين ميان  . فنگ بکشيمردم تجا بيايد و با اين افراد صحبت کند، ما نمی توانيم به اين فوريت بر م

 نومبر به مشرانو جرگه احضار شده بود، ابراز داشت که سر نوشت اين وکيالن ٢٣ارنوال افغانستان که به تاريخ څ

ن می گردد و به اين ترتيب اعالن کرد که اين انتخابات با پول عده ای فاسد و ئيدر سرای شھزاده و دوبی تع

 در ضمن طی حکمی کار "الکو". دنن می کنئيار شده و ھمان ھا سرنوشت انتخابات را تعمزدوران خارجی برگذ

ھای احمد ضيا رفعت سخنگوی کميسيون سمع شکايات و نورمحمد نور سخنگوی کميسيون برگذاری انتخابات را به 

جی ھا است اين کشمکش ھا در حقيقت جدل ھای ميان گردانندگان اصلی کار ھا که خار. حال تعليق در آورد

ه ھا انتشار يافت که در آن به چند روز قبل سخنان اسماعيل خان ثبت شده بود و از طريق رسان. صورت می گيرد

ول کميسيون برگذاری انتخابات در ھرات دستور می داد که نام ھای برخی را از لست برندگان حذف کند که ؤمس

 .ی داردنشان می دھد اين انتخابات پوشالی و زير اشغال چه معن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تخابات لست افراد برنده را اعالن کرد، که در آن اکثر نمبر باالخره کميسيون برگزاری ا نو٢۴به روز چھار شنبه 

سياف، قانونی، محقق، اکبری، بلخی، حضرت علی ، امان . چپاولگران و جنگ ساالران در انتخابات پيروز شده اند

ده اند و پيشبينی می شود که اين بار احتمال آن است که سياف به هللا گذر و غيره از کسانی اند که برندۀ اعالن ش

  .زيرا ھم امريکا و ھم کرزی پشتيبان سياف می باشند. رياست پارلمان دست پيدا کند

 

  :ی ھا کشتار غير نظاميان را ادامه می دھندئامريکا

 طالبان و ۀی شان و بعد ظھور دوبار  و متحدان ديگر امپرياليستئیبا اشغال افغانستان به وسيلۀ نيرو ھای امريکا

القاعده و به راه افتادن جنگ در افغانستان ، کشتار ملکی ھا در افغانستان به سلسلۀ ھمان کشتار ھای زمان تجاوز 

درين راستا .  روسھا، بعد جھادی ھا و بعد طالبان ادامه يافت و اين جوی خون ھيچ وقت در افغانستان قطع نشد

حيتی در مورد آغاز ، ختم و يا کاھش سطح عمليات نظامی در افغانستان برخوردار نيست و کرزی که از ھيچ صال

اين را خودش ھم اقرار می کند، از  مدتی به اين سو  زير فشار اذھان عمومی در مورد قتل غيرنظاميان پيوسته 

ليات شبانه که باعث قتل ھای ناتو خاضعانه می خواھد که عمر می دارد و به اين خاطر از نيروتشويشش را اظھا

بيشتر غير نظاميان می گردد را قطع نمايد، اما تا حال نه امريکا و نه ناتو به گفتۀ او پياز ريزه نکرده و به کار شان 

ھمچنان ادامه می دھد، اينک کميسيون حقوق بشر در افغانستان اعالن می دارد که در ھفت ماه سال روان ميالدی 

می در افغانستان به قتل رسيده اند، با اين که بسياری اين تعداد را از اصل آن بسيار کم يک ھزار و سيصد غير نظا

می دانند و معتقد اند که چون اين کميسيون دست مايۀ خارجی ھاست و گردانندگان آن را بيشتر سرسپردگان و 

را از اصل آن بسيار کم نشان  ھا می سازند، لذا کوشش می کنند تا سطح اين کشتار ئیجاسوسان معلوم الحال امريکا

 درصد ديگر را از سوی نيرو ھای خارجی و ٢٣ در صد اين قتل ھا را از سوی طالبان و ۶٧اين کميسيون . دھند

اين سازمان عمليات انتحاری، انفجار ھای . داخلی افغانستان می داند، اما در مورد ده درصد ديگر چيزی نمی گويد

 د درص٢٣کشتار .  مسلحانه را عامل اين ھمه کشتار ملکی ھا در افغانستان می داندکنار جاده، بمباران ھا و حمالت

اول اينکه بسيار از ارزيابی کنندگان جنگ در افغانستان به اين باورند . ز سوی خارجی ھا بازھم آمار نادقيقی است ا

ورت اگر حداقل اين رقم که در  به اين صرسند کهکه روزانه در افغانستان بين ده تا بيست غير نظامی به قتل می 

 نفر به قتل رسيده باشد، با توجه به ٢١٠٠ را در نظر بگيريم بازھم در ھفت ماه درافغانستان بايد شده ھاکشته 

 انجام می دھند و تعداد کشته شده ھا ھر روز درج رسانه ھا ئی ھا در افغانستان با بی پروائیی که امريکائعمليات ھا

به اينصورت اين کميسيون با اين اعالن .   در صد که بيش از چھل درصد می باشند٢٣ نه می گردند، اين تعداد

 ھا در افغانستان خاک بريزد و اين امر طبيعی است به خاطريکه سوراخ رزق ئیتالش دارد تا بر جنايات امريکا

 به آن ئیمقامات امريکا ھا اند و سيما سمر و نادر جان نادری سال چندين بار به دعوت ئی کميسيون امريکااين

 . ھا می پردازندئیکشور سفر می کنند و بخش اعظمی از مصارف اين کميسيون را امريکا

کرزی در کنفرانس ليزبن به آن اشاره  با اين ھمه کشتار غيرنظاميان که گراف آن سال تا سال افزايش می يابد،

ت شان را در روز سازمان دھند که خطر جانی متوجه داشت و از قومندانان ناتو خواست تا بعد از اين، بيشتر عمليا

وی سال گذشته از بارک . نھادندافراد بی گناه نگردد، اما اين قومندانان بازھم به در خواست او کوچکترين وقعی ن

 شبانه به خانه ھای مردم داخل نشوند و خواھان قطع ئیاوباما رئيس جمھور امريکا خواست تا نيرو ھای امريکا

 در افغانستان شد که در آن زمان اوباما آن را رد کرد و ابراز داشت که قوايش درجنگ با ئی ھای ھوابمباران

تروريستان مسلح نمی تواند از يک بخش مھم و موثر ابزار جنگی خود چشم بپوشد و نيرو ھايش را بدون چنين 
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رد صورت گرفت، اعالن شد که ی که در اين موئدر کنفرانس ليزبن بعد از بحث ھا. پوششی وارد معرکه سازد

مين امنيت پذيرفته است که نيرو ھای ناتو دست به عمليات شبانه أ به ضرورت ھای جنگی و ضرورت تءکرزی بنا

اين پذيرش مسخره را ھمه می دانند . »اما اين عمليات با تشخيص دقيق و حفظ جان غيرنظاميان ھمراه باشد« بزنند،

  . در افغانستان اثر گزار نخواھدبودئیپذيرد بر اصل کار نيرو ھای امريکاکه اگر او اين را بپذيرد و يا ن

 و ئی  و ورود نيرو ھای امريکا٢٠٠١ ميالدی که طالبان جاھل و جنايتکار بعد از شکست اکتوبر  ٢٠٠۴از سال 

ارجی و داخلی در انگليسی به افغانستان، دوباره سازماندھی و احيا شدند و بار ديگر نبرد خونينی را با نيرو ھای خ

افغانستان آغاز نمودند، ھرچه دامنۀ اين جنگ گسترش يافت، طرفين درگير با ابزار آتش زا تر جنگی و روش ھای 

طالبان از طريق القاعده و وزيرستان پاکستان  اولين بار عمليات . خشن تر و جنايتبارانه تربه جنگ ادامه دادند

به راه انداختند که در ھر بار جان دھھا غير نظامی را گرفته و خون بی » استشھادی«انتحاری را زير نام عمليات 

 و متحدان ئیگناھان بسياری با اين عمليات به زمين ريخته  شد، با اينکه طی اين عمليات ھا جان دھھا سرباز امريکا

ر عبدهللا لغمانی معاون ديگر او ھم گرفته شد و افراد مسلح دولت پوشالی نيز تلفاتی دادند که شاخص ترين آنھا داکت

رياست عمومی امنيت ملی، انجنير عمر والی سيافی کندز، کاظم هللا يار يکی از جنايتکاران وحدتی و معاون والی 

 و بيگناه را نکرده، آتش به کارمين گذاری ھای  کور کنار جاده ھا  که فرق بين گناھ. غزنی را می توان نام برد

 ھای ديگر جنگی  طالبان است که جان صد ھا غير نظامی را گرفته و ھر ھستی تر و خشک می زند، از روش

پل قندھار، در  انتحار درداراالمان، در چھارراه انصاری، در خوست، در باغ. روز برخيل اين کشتگان می افزايد

 دھھا دھراود ارزگان، در مکروريان سوم، در شھر قندھار و دھھا جای ديگر جان صد ھا غير نظامی را گرفت و

بمباران ھای کور و نادقيق امريکا و ناتو در ھسکه مينه، در شاه ولی کوت، در .  خانواده را بی سر پرست ساخت

با چنين عمليات ناسنجيده و . زرمت، در عزيز آباد، در انگورباغ کندز و دھھا جای ديگر صد ھا کشته به جا گذاشت

 به اين سو، ھر ساله بيش از سه ھزار غير نظامی افغان کشته می ٢٠٠۴بی پروای دو طرف درگير است که از 

شوند و بدون اين که دو طرف از خون اين ھمه بيگناه درسی گرفته باشند، سال به سال بر تعدادکشته ھای ملکی می 

البان را  دو طرف در کشتار غير نظاميان در افغانستان اگر از يک سو جاھل و مزدور بودن طئیبی پروا. افزايند

نشان می دھد، از سوی ديگر اين را واضح می سازد که اشغالگران ملک ما چه وحشی ھای ھستند که ريزاندن 

  .خون افغانھا چون ريزاندن پياله آبی برايشان ارزش ندارد

  

  : مشورۀ امريکائی

کره کرده و اين مال  از چندی به اين سو با مال اخترمحمد منصور برای رسيدن به مصالحه مذائیجاسوسان امريکا

 ھا با اين مذاکرات شان خوشحال بوده اند ئیامريکا.  ھا پول ھای کالنی را دريافت کرده استئیسه بار از امريکا

 ھا ئیاين مذاکرات که از يک سال به اين سو بين اين مال و امريکا. که گروپ مھمی از طالبان به آنھا خواھد پيوست

 که اين مال اصالً مال اخترمحمد منصور نه که کسی ديگری به طور جعلی خود جريان داشته است، حال روشن شده

سخنگوی طالبان در اين مورد .  ھا ربوده استئیرا مال منصور وانمود کرده و اين پول ھای کالن را از امريکا

 به ئیريکا در شاھيکوت پکتيا در يک در گيری با نيرو ھای ام٢٠٠۴ابراز داشت که مولوی اخترمحمد منصور در 

با اينکه بسياری اين . حمد منصور در صف آنان وجود نداردال اصالً کسی به نام مولوی اخترمقتل رسيده است و ح

 آنھا از افغانھا می دانند، اما برخی ھا با شناختی که از شبکه ئی ھا را ناشی از ناتوانی و عدم اشنائیعمل امريکا
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 به اين باورند که اين ھم يکی از شگرد ھای آنھا بوده، در دارندبکه ھا ھای استخباراتی امريکا و شگرد ھای اين ش

  .آينده ديده شود که چه دستاوردی برای آنان خواھد داشت

  

  :کنفرانس ليزبن

له أه ھای داخل افغانستان روی اين مساز چند روز به اين سو که کنفرانس ليزن بر گزار شده ، بسياری از رسان

 صالحيت استقرار ٢٠١۴اينکه گفته می شود که بعد از . سياری روی آن نوشته شده استمتمرکزبوده و مقاالت ب

با اين ھمه بازھم . وھای دولت پوشالی سپرده می شود، بسياری آن را خيالی بيش به حساب نمی آوردرامنيت به ني

ای افغان بازھم نيرو ھای سخنگويان نظامی امريکا در کابل اعالن می کنند که بعد از تحويل دھی امنيت به نيرو ھ

ھيچکسی در افغانستان باور . ياقتخارجی در افغانستان باقی خواھند ماند و در پايگاه ھای خود استقرار خواھد 

ی شان به ئبرای سالھای متمادی از افغانستان خارج شوند، چون اينان برای سياست ھای قاره  ندارد که اين نيرو ھا

کيد کرد که حمالت از طرف شب انجام نگيرد، اما او به زودی اعالن أر اين کنفرانس تکرزی د.  افغانستان آمده اند

ا بعد ازين تالش خواھد اما آنچه مسلم است اينکه امريک. کرد که درين مورد نيز با بادارانش به نتيجه رسيده است

درين . ور خود بسپاردولت مزدوليت ھای خود را در جنگ افغانستان کاھش دھد و صالحيت را به دؤکرد تا مس

 کرد، اما اينکه بعد از اين بازھم کرزی را ءوليت را امضاؤھم حضور خارجی ھا و ھم تحويلی مسس کرزی انکنفر

برخی ھا به اين باور اند که امضای اين قرار داد ھا .  ھا بر قدرت حفظ خواھند کرد، بسياری شک دارندئیامريکا

 ديگر به اين باورند که کرزی تا تحويل کامل یاشتن کرزی است، اما برخبه عنوان پيش در آمدی بر از ميان برد

امنيت بر قدرت باقی خواھد ماند و با ختم ماموريت او دولت مقتدری به ميان خواھد آمد که ھم مخالفانش را سرکوب 

  .  ھا در خاک افغانستان دفاع و حمايت کندئیکند و ھم با قدرت از حضور امريکا

  

  :ل مھم روسھامواد مخدر مشک

کشور ھای آن . رقبای مھم امريکا بود، حال در گير جدل ھای مھمی با افغانستان استاز فدراتيف روسيه که زمانی 

 آمو ھم خود را در معرض ھجوم طالبان و ھم مواد مخدر افغانستان می بينند و به اين خاطر شديداً یسوی دريا

ای طالب والقاعده در شمال افغانستان به شدت نگران است زيرا فدراتيف روسيه ازعمليات نيروھ. اضطراب دارند

جا شده و حتی چند قومندان طالبان که از آنان نافرمانی داشته را ه از چندی به اين سو نيرو ھای القاعده در کندز جاب

رو ھای روسی نمايندۀ روسيه در کابل ازين بابت اضطراب خود را ابراز کرده، می گويد که ني. خلع سالح کرده اند

 ٨ھمين اکنون در فدراتيف روسيه بيش از .  ضد قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان سھم خواھند گرفتهدر آينده ب

ھمچنان القاعده با جنگجويان بنياد گرای . مليون معتاد وجود دارد که تلفات ناشی از آن درآن کشورچشمگير می باشد

ين بابت که نيرو ھای القاعده در شمال افغانستان متمرکز شده ، با تشويش چچينی در پيوند نزديک قرار داشته واز ا

 . و اضطراب آن را تعقيب می کند

ی که مواد مخدر افغانستان به شمال می رود، مرز تاجکستان است که حدود بيست در صد مواد مخدر ئيکی ازراه ھا

نيرو ھای سرحدی تاجکستان در سد نمودن بھتر ازين طريق از افغانستان صادر می گردد، با اينکه درين روز ھا 

اين راه تالش دارند و دولت تاجکستان به افزايش نيرو بر اين مرز دست زده، اما بازھم اميدی که بتواند تمام سوراخ 

ھا را ببندد به نظر نمی رسد، مخصوصاً که بين اين نيرو ھا نيز تا حدی فساد رخنه کرده و مافيا ازين ضعف خوب 

ھمچنان از چند ماه به اين سو گزارشاتی مبنی بر تحرکات تروريست ھا از برخی نقاط .  ه کرده می توانداستفاد
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تاجکستان رسيده که درآن نيرو ھای امنيتی تاجک با نيرو ھای طالب و القاعده درگيری داشته و تلفاتی نيز بر دو 

نماينده روسيه در کابل تشويش خود » فيتس ياناندری ا«تمام اين گزارشات باعث می گردد تا . طرف وارد شده است

  .را ابراز دارد

نيرو ھای حزب تحرير ازبکستان که شاخه ای از سازمان القاعده است، در چند ولسوالی واليت کندز که ھم مرز با 

 نيرو که اين.  نفر رقم زده اند١۴٠جا شده، تعداد آن ھا را تا ه ازبکستان و تاجکستان است، از چندی به اين سو جاب

با خود اعراب را نيز دارد، تا حال چند تن از قومندانان طالب را خلع سالح کرده و خود رھبری جنگ در اين 

اينکه چه زمانی توان گذشتن از آمو را پيدا و ازبکستان و تاجکستان را تھديد خواھند نمود . واليت را در دست دارند

ً پاسخ ندارد، اما  نچه روشن و مسلم است اينکه حزب تحرير و جنگجويان چچين در پی آاز سواالتی است که دقيقا

 مليون مسلمان زندگی می کنند، پس ۵٠چون در آسيای ميانه . استقرار نظام اسالمی خود در اين مناطق می باشند

کستان القاعده با شاحه ھای متعددش به دنبال راه يابی به اين گسترۀ وسيع است که شکار اول آنھا ازبکستان و تاج

 که راه القاعده برای رسيدن به  اين دو کشور از شمال افغانستان می گذرد ، پس دليلی وجود ئیمی باشد و از جا

  .ندارد که روسھا از اين بابت اظھار تشويش نکنند

نمايندۀ روسيه با تمام تشويش ھايش در کابل می گويد که نيرو ھای روسيه بازھم برای از بين بردن گدام ھا و 

رخانه ھای توليد ھيروئين در افغانستان اقدام خواھند کرد، مثليکه چند روز قبل در اچين ننگرھار دست به اين کار کا

اينکه يک نيروی غير مسلح در مقابله با قوای مسلح مافيای مواد مخدر جز . زد، اما اين نيرو ھا مسلح نخواھند بود

  .نمايندۀ روسيه توضيحی نداده استنظارت چه کاری از پيش برده می تواند، درين مورد 

 سال به اينسو در رشد و پرورش مواد مخدر و تروريزم سر آمد روز گار است، نه تنھا روسيه ٣٠افغانستان که از 

. و کشور ھای آسيای ميانه ازين طريق مورد تھديد جدی قرار دارند که تمام دنيا دچار دلھره و اضطراب می باشد

 نيز در معرض چنين ئیاعتياد در ھندوستان فوق العاده باالست و کشور ھای اروپاھمين اکنون سرعت گسترش 

برای جلوگيری ھر دو مورد يک اجماع جھانی به وجود نيايد و در راه که در صورتی .  قرار دارندئیتھديد ھا

ن قرن پايان ، ممکن نيست  به اين تھديد جدی ايکنندنابودی آنھا تمام کشور ھای در معرض خطر ھماھنگ عمل ن

 ضد القاعده و طالبان جنگ خونينی را به پيش می هنيرو ھای خارجی در افغانستان از ده سال به اين سو ب. داده شود

 ضد مواد مخدر است تا حال از سوی اين نيرو هی ريخته می شود، اما آنچه الزمۀ مبارزه بئبرند و ھر روز خونھا

برخی از اين نيرو ھا تا حال به صورت مستقيم و . فته نشده استھا ديده نشده وحرکت جدی و تصميم قاطع گر

تلويحی ابراز داشته اند که کار آنھا در افغانستان مبارزه با مواد مخدر نه که جنگ عليه بنياد گرايان طالب و القاعده 

اھات عميقی است می باشد، در حاليکه جدا نمودن اين دو پديده و عليه يکی جنگيدن و ديگری را رھا کردن از اشتب

که تا حال در افغانستان صورت گرفته است و نتيجه آن طوريست که  نه برکشت و قاچاق مواد مخدر لگام زده شده  

  . و نه به جنگ با طالبان و القاعده نقطۀ پايا ن گذاشته شد است

  

  

   

 


