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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٠۴/١٢/١٠  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٩۴(  

  
 

  : دادءپوپل استعفا

رک انگليس تحصيل کرده، او را از جملۀ جيالنی پويل که يکی از سرسپردگان امريکا است و چون در پوھنتون يا

  به حساب می آورند، العاده زياد اند و بيشتر آنان برای منافع انگليس کار می کنند، يارکی ھا که در افغانستان فوق

او که رئيس عمومی ارگان ھای محلی قدرت بود، تعيين والی ھا و ولسوال ھا از .  داده استء روز قبل استعفاچند

 وزارت داخله به اين تشکيالت ی از سه سال قبل ساخته شد و بخشتشکيالتاين .  می گرفتسوی او صورت

. جيالنی از اعضای افغان ملت است و در اين مدت تالش داشت تا بيشتر افغان ملتی ھا را به واليت برساند. پيوست

ری يم دارد تا افغان ملت ديگاو با احدی رھبر افغان ملت نيز اختالفاتی پيدا کرد و گفته می شود که پوپل تصم

را داشت، پول ھای زيادی ازين طريق پيدا کرد و به » ای دی ای« يا انجوی هسسؤپوپل که قبل از اين م.  بسازد

 شده نيز به پول ھا و رشوه ھای کالنی دست مقرراز ايامی که او به صفت رئيس ارگان ھای محلی قدرت . جيب زد

او از طريق والی ھای افغان ملتی نيز پول ھای . ه به کرزی نزديک می باشديافته است و يکی از کسانی است ک

فھيم و خليلی دو تن از معاونان کرزی مخالف جيالنی بودند و چون او را افغان ملتی متعصبی . کالنی به دست آورد

ن فشار ھا بوده فای فعلی او ھم ھميعگفته می شود که علت است. می دانستند، لذا خواھان جدی برطرفی او بودند

 را از دو روز به اين سو می ءيد نمی کند، اما نشرات طبع کابل اين استعفاأئ را تءبا اينکه دفتر پوپل اين استعفا. است

ی ھا به زودی تغييراتی در ادارۀ پوشالی به وجود خواھند آورد و به اين ئباور اند که امريکا برخی ھا به اين. نويسند

.  عمال خود را اول از اين دولت دور کنند و در دور بعدی دوباره آنھا را مطرح سازندخاطر ميخواھند برخی از

حنيف اتمر و امراله صالح نيز از اين قماش بودند که حال انتظار روز ھای بھتر بعدی را دارند و در کابل به انتظار 

  .نشسته اند

  

  :ی ھای محققئزورگو

ظيمی است و حال عالوه به اين که عضو پارلمان پوشالی می باشد، تنجنايتکار يکی از زورمداران خود محقق که 

افراد او مثل ،رھبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان نيز است و در کارته سه از خود دم و دستگاھی دارد
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 نومبر کاروان موتر ھای او به طرف خانه اش حرکت ٢٨روز يکشنبه تاريخ . گويان به نام می باشندرخودش از زو

 کردند، اما به اثر بيرو بار زياد موتر ھای او در چھار راھی متوقف شد و ترافيک و پوليس که کوشش می می

کردند تا راه را باز کنند و به اين خاطر موتر ھای محقق را نيز توقف دادند که چھار تن از باديگاردان محقق از 

وب کردند که ھر چھار تن آنان در شفاخانه بستری موتر پياده شده و اين چھار پوليس و ترافيک را به حدی لت و ک

شدند، درين ميان بعد از رسيدن قوای اضافی پوليس دو تن از اين باديگاردان دستگير و دو تن ديگر ھمچنان می 

 می تواند برای ھمه روشن است که به زودی برآمدهاينکه چه از دست پوليس د رمورد اين باديگاردان . گردندآزاد 

چندی قبل . زور مداران در شھر کابل با پوليس و ترافيک ھميشه ھمينطور برخورد می کنند. د شدرھا خواھن

باديگارد ھای مال تره خيل در روی بازار دوتن را کشتند و کسی تا حال کاری عليه او کرده نتوانسته و اين بار نيز 

که برای خارجی ھا نيز موجوديت چنين  در حالي کاری از آنان ساخته نيستنرسيده ومقابل محقق زور داخلی ھا 

  .روابطی آيده آل می باشد

  

  :انجنيران اختطاف شدند

 نومبر سه انجنير که در ولسوالی خاص کنر مصروف ساختن يک محل برای پوليس اين ولسوالی ٢۶به تاريخ 

برای يک شرکت ، کنر و ھرات بودند، راين انجنيران که از ننگرھا. بودند، از سوی افراد مسلح ربوده شدند

اين که اين سه انجنير را کی ھا اختطاف نموده تا حال ھويت آنھا روشن نشده . ساختمانی به کار مصروف بودند

تا حال در کنر چندين بار . نچه مسلم است اين که اين سه انجير بايد باج بپردازند ورنه رھا نخواھند شدآاست، اما 

ی در جريان است ئحال ھم تالش ھا.  باج گروگان ھا دوباره رھا شده اندحوادث مشابھی رخ داده ، اما بعد از دادن

 اين سو گروگانگيری در افغانستان رايج شده بهاز سالھا . تا بدانند که اين سه نفررا کدام گروپ به گروگان برده است

  . اره اين کار را انجام داده و پول ھای بسياری از مردم گرفته اندھو دھھا باند و د

  

  :سرباز آيساف کشته شدندشش 

 نومبر يک سر باز افغان در واليت ننگرھار در جريان تعليمات نظامی شش سرباز آيساف را به قتل ٢٨به تاريخ 

اين حادثه تا حال چند بار است که اتفاق می . رساند و بعد خود اين سرباز به وسيلۀ نيرو ھای آيساف به قتل رسيد

سال گذشته يک پوليس در ولسوالی نادعلی واليت . خارجی را به قتل می رسانندافتد و سربازان افغان، سربازان 

ھلمند، در جريان توقف يک قطار انگليسی در نقطۀ تالشی بر سربازان انگليسی آتش کشود و چند تن آنان را به قتل 

اليت ھلمند دو سرباز رساند و بعد خود سرباز افغان قادر به فرار شد، بعد يک سرباز افغان در ولسوالی نادعلی و

  . قتل شش سرباز اخير را نيرو ھای آيساف پذيرفته اند. انگليسی را کشت و سه سرباز ديگر را زخمی ساخت

  

  ارنوالی توان مقابله را نداردڅ

ناکی ھای  آن چنان  باال گرفته که ي سنبلۀ ولسی جرگه با اينکه اعالن شد، اما جنجال ھا و بو٢٧انتخابات مسخرۀ  

حال که تمام شکايات ظاھراً از سوی . ھا با تمام چشم پارگی شرم می کنند که از اين انتخابات دفاع کنندبرخی 

کميسيون برگذاری انتخابات  ارزيابی شد و چند نفر بی جاه و بی پناه از لست انتخابات حذف شدند و افرادی چون 

 بردند و تا دل شان خواست، اين صندوق ومان ھج ھای پغمحوزهسياف که در روز انتخابات افراد مسلح او در تمام 

 اين کميسيون قادر نشد که يک ،ی رساندندأ ھزار ر۴ نفری او را به بيش از ۶٠٠ی واقعی أھا را پر کردند و ر
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اما اينک . اين طويله ھم شودکلمه در مورد آن بيان دارد و بی ھيچ مشکلی به اين طويله خانه رفت و شايد رئيس 

ی نکرد، پاچه بر زده تا کاستی ھای انتخابات را  به اصطالح ئ در جريان اين انتخابات چيزی کما کهارنوالیلوی څ

 دانند که اين حرکات که ھمه مردم میست اين در حالي. راست نمايد و برای ھرکه جرمی مرتکب شده، جزا بدھد

 بگويد که باالی چشمت نگساالریجکاھی اثر گذار نيست و قادر نيست که به ھيچ پرارنوالی چون نمايشی لوی څ

دستگير » سرور«و » سيد منصور«ارنوالی، دو تن از صرافان سرای شھزاده، به نام ھای به امر لوی څ. ابروست

 اين جريان  ديگری به نام آغا صاحب که فرد ارتباطی جريان فساد را رھبری کرده و شخصشدند، شاھپور کسی که

ھمچنان اسحاق الکو امر دستگيری احمد ضيا رفعت، عضو و . گير شده استارنوالی دستبوده نيز از سوی لوی څ

 انتخابات را با شفيق سخنگوی کميسيون سمع شکايات و نورمحمد نور سخنگوی کميسيون مستقل برگزاری

يس تخنيکی کميسيون برگزاری انتخابات و امان هللا تجلی يکی از کارکنان اين کميسيون  نيز صادر ئکوھستانی ر

از کار تير شده است و  ارنوال چقدر جنبۀ عملی پيدا کرده می تواند، حال کاراينکه اين اقدامات لوی څ. ه است دکر

اعضای به اصطالح برنده کارت عضويت ولسی جرگه را از سوی کميسوين بر گذاری انتخابات به دست آورده و 

ً کارولسی جرگۀ دور گذشته ختم و کار دور جديد آغاز  نو٣٠به روز سه شنبه  کرزی ھم اعالن . ديگردمبر رسما

  .ی کندئ زودی اين دور پارلمان را بازکشا که حاضر است بهکرده است

ارنوالی الف می زند که او را ھم دستگير خواھد کرد، ما نيز در اين فساد شامل بوده و څ يک کارمند افغان دفتر يونا

اين که او چه وقت از دفتر يوناما . ارنوالی قدرت دستگيری او را ندارده دفتر يوناما پناه برده و حال  څرد باما اين ف

 که اين دفتر پر از فساد بوده در صورتيکه او نگھميدارداين را يوناما به خاطری . بيرون می شود معلوم نيست

کی از کانديدان يزن اھل پولند نيز ھشت ھزار دالر  از ھمچنان يک .  اعتراف کند پای ديگران ھم در بين خواھد آمد

حرف می زند می گويد  اين زن که به زبان در ی. پول گرفته که تلويزوين امروز او را تصوير برداری کرده است 

وی در جريانيکه پول ھشت ھزار . ت خواھد کردبون صحيکه در مورد اين فرد با زکريای بارکزی عضوی کميس

ارنوالی در مورد اين زن چيزی اما تا حال څ. ودن پول ناراضی استدستکولش می گذارد، از کم بدالری را در 

نگفته و چون می داند که به اربابان خارجی اش کوچکترين حرفی را زده نمی تواند به اين خاطر لذا در مورد اين 

  .فلم کامالً سکوت کرده است

يکی از اين . د تا به ھر طريقی است برنده اعالن شوندن می خواھدرين حال کانديدانی که نبرده و پول مصرف کرده

 تن ۵ کابل را بند کرده بود که در جريان –زورگيران قومندان احمد خان دربغالن است که سه روز راه مزار 

 کردهزخمی و يک خانم حامله جان داد، پاچاخان جدران يکی ديگر از اين زور گويان است که راه خوست را بند 

دولت نيز تا حال  اقدام خاصی درين مورد .  اين راه را باز نخواھد کردنشودد و می گفت تا زمانيکه برنده اعالن بو

 برای چپاول و ه ایمردم بر اين انتخابات و ولسی جرگه ای که ساخته می شود تف انداخته و آنرا ادار. نکرده است

ً فساد می دانند،   اين ولسی جرگه راه پيدا کرده و مردم ميان خود از بد ی بهر که اين بار جنايتکاران بيشتمخصوصا

 نامه به  تصديقارنوالی دادن در اين حال بازھم لوی څ. می بينندبدتر توبه می گويند، چيزيکه آن را به سر و چشم 

الی را ارنواما کميسيون اين حکم څ. ی می داند برنده از سوی کميسيون برگذاری انتخابات را غير قانونکانديدان

  . نومبر کار پارلمان سابقه ختم شد، لذا برای اين برندگان سند وکالت داده شد٣٠ناديده گرفت و چون به روز دوشنبه 

  

  :يک والی طالبان دستگير شد
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ار مھم شده است، نيرو ی ھا به خاطر مداخالت ايران در آن بسيئه از مدتی به اين سو برای امريکاواليت فراه ک

 ايتالوی مستقر در اين واليت تالش می کنند تا در اين واليت امنيت کامل ايجاد کنند و دست ايران ی وئھای امريکا

و در زمان جنگ عليه شوروی مرز مشترک دارد   کيلومتر٢۶٣اين واليت با ايران . دنرا از آن واليت کوتاه ساز

اين جاسوسان ايرانی قومندان غالم جان يکی از . ی ھا چندين گروپ حزب الھی را در اين واليت ساخته بودئامريکا

اما تالش ھای .  رسيدی در خانه اش به قتلئمريکاخشکابه ای بود که سال گذشته در شھر فراه توسط نيرو ھای ا

وھای طالب را در مھمترين پايگاه شان در شيوان نابود سازد و آن ری ھا و ايتالوی ھا باعث شد که نيئبعدی امريکا

 پوسته بسازد و به اين خاطر طالبان از يکسال به اين سو ھروقت به طرف فراه آمده اند، "یمل"اردوی را توسط 

دو ماه قبل يک موتر سراچۀ طالبان که شبانه . ی و يا ايتالوی مجبور به فرار شده اندئوسط نيرو ھای امريکافوراً ت

 االً از اين حرکت گزارش داشت، بی که قبئسرخ را داشت، يک ھليکوپتر امريکاعزم بيرون شدن از قريۀ ديوار 

اما درين روز . ادۀ خاکسفيد رسيده و با پرتاب يک بم ، موتر و طالبان را توته توته کردج اين موتر به شدنبيرون 

ھا طالبان به طرف ولسوالی پرچمن اين واليت که در نزديکی غور قرار دارد و چندان با مرکز در ارتباط نيست و 

قومندانی اين گروه طالبان را مولوی عبدالکريم . ر رفت و آمد قرار گرفته و فعال شده بودندکوھستانی می باشد، د

ی ھا در اين ئا نيرو ھای دولت پوشالی و امريکاکه از سوی طالبان والی فراه تعيين شده بود به عھده داشت، ام

 دستگيرش ن از ھمراھان مسلح کريم با دو تی مولویه ئ که بعد از درگيری و عمليات تصفيعمليات سھم گرفته

  .اين دستگيری برای طالبانی که عزم دوباره رفتن به فراه را دارند، ضربۀ کاری به حساب می آيد. شدند

 

  :يورش ناتو برمنزلی

محمد ابراھيم ولسوال سابق گرشک در واليت ھلمند وی را به قتل رسانده ۀ نيرو ھای تحت امر ناتو با يورش به خان

اين دومين حمله طی سه روز گذشته به منزل وی بود که حملۀ . ضای خانوادۀ  او را به اسارت بردندو شش تن از اع

سخنگوی والی ھلمند کشته شدن . اول نيرو ھای خارجی به منزل ولسوال سابق گرشک، تلفاتی را در پی نداشت

 خبر بررسی به منظور تحقيق وتیأاز اعزام ھييد کرده و أئولسوال سابق گرشک و اسارت اعضای خانوادۀ وی را ت

که توسط اربابان ناتو و امريکا را ی ئی چقدر صالحيت ارزيابی چنين کشتن ھائت ھاأ  اين که چنين ھي.داده است

ت ھا به اين مناطق می روند و تا آخر معلوم نمی أاين ھي. فغانستان آن را می دانندصورت می گيرد دارد ، ھمه در ا

 دارد ، بازھم برای ھمه اھميت  و اگر نظری ارائه دارند، چقدر نزد نيرو ھای خارجی شود که نظر آنان چه بوده

  .مردم افغانستان روشن است

  

  :راننياختطاف انج

 تن از انجنيرانی را که در منطقۀ تيزين ولسوالی سروبی کار سرکی ٩ نوامبر ٢٩افراد مسلح طالب روز دوشنبه، 

 اين افراد مسلح بر ءابتدا. ن گروگان ھا کجا برده شده اند تا حال روشن نيستاين که اي. را پيش می بردند ، ربودند

ی خواھند ء مطمئناً که با در خواست پول رھا تن از کارکنان اين سرک حمله کردند که بعد نه تن آن را ربودند و١٨

کی از مناطق به شدت تيزين ي. چون اگر قرار می بود که اين افراد را بکشند، از ھمان ساحه نمی بردند. يافت

اين افراد .  نفر کشته دادند١٠خطرناک ولسوالی سروبی است که سال گذشته نيرو ھای فرانسوی در اين منطقه 

در افغانستان دھھا کارمند شرکت ھا و انجو ھا را ربوده  مسلح که ھم طالب و ھم داره ھای اختطافچی ھستند، تا حال
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اين بار نيز به زودی چانه زنی شروع خواھد شد و پول ھای معينی .  اندکرده  باج گرفته، دوباره رھاآنکهو بعد از 

  .پرداخته ميشود

  

  :روز ھای پنجشنبه رخصتی

 ظاھر شاه که فعالً رياست ادارۀ محيط زيست را به عھده دارد، به شورای نواسه به پيشنھاد شھزاده ظاھر ءبنا

ل  از اين ھفته تا آغاز ماه حمل پنجشنبه ھا رخصتی تصويب وزيران در روز دوشنبه ، نسبت آلودگی ھوای شھر کاب

اين رخصتی صرف برای کابل می باشد و واليات ھمچنان در روز ھای پنجشنبه به کار ھای شان . و  اعالن شد

در کابل نسبت ازدحام ترافيک و زباله ھا و نبود آب روان مقدار سرب و سلفر دای اکسايد در خون .  ادامه می دھند

اين که فقط رخصتی ھای . م بيحد تراکم کرده و ازين خاطر روزانه در کابل ده نفر به طور اوسط جان می دھندمرد

قبالً ھم می . پنجشنبه چقدر می تواند از اين تاثيرات بد بر زندگی مردم جلوگيری کند، کسی چيزی نگفته است

اين .  اين کار به تصويب نرسيدالفت کرد وخواستند تا ھفتۀ دو روز رخصتی اعالن شود اما بعد ولسی جرگه مخ

  .له بر کار و بار مردم مطمئناً تاثير داشته و مردم رخصتی نخواھند کرد و داد و ستد ھمچنان ادامه خواھد داشتأمس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


