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   افغانستان- گزارشگران پورتال

١١/١٢/١٠  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)٩۵(  
 

  : حملۀ انتحاری در گرديز

 تن ۴يز رخ داد که در اثر آن دو سرباز خارجی و ر دسمبر يک حملۀ انتحاری در يکشنبه بازار گرداچھ به تاريخ

داد گل رسول دولت پوشالی به نام  قول ذبيح هللا مجاھد يک سرباز اردوی ه که ب رااين حمله. د ملکی جان دادندافرا

در اين حمله چند تن به . وليت اين حمله را طالبان به عھده داشته استؤ مسکهلفات بسياری شد ، باعث تانجام داد

با اينکه در اين وقت ھا از اثر حمالت اردوی پاکستان و طياره . سربازان اردو نيز زخمی شده اند ول دوتن ازشم

افغانستان کم شده است، اما اين بار که حمله  ھای بی پيلوت امريکا بر وزيرستان شمالی مقدار حمالت انتحاری در

مادی ميان خارجی ھا و سربازان افغان را به وجود به وسيلۀ يک سرباز افغان صورت گرفته، بيش از اين بی اعت

  .می آورد

  

  :زاخيلوال استعفا داد

افغانستان و وزير ماليه می باشد، بعد از آنکه ويکی ليکس پوشالی عمر زاخيلوال که يکی از مھره ھای مھم دولت 

ه است که کرزی شخص  گفت"ايکانبری" کرد که در آن عمر زاخيلوال به سفير امريکا در کابل ءسندی را افشا

 و کذبکس را به يضعيفی است و بعد از آنکه در يک کنفرانس مطبوعاتی اين گفته اش را رد کرد و ويکی ل

دروغگويی متھم نمود اينک گفته می شود که زاخيلوال استعفای خود را به کرزی داده ، اما کرزی آن را نپذيرفته 

انستان است، قبل از اينکه به وزارت ماليه برسد، رئيس دفتر آيسا زاخيلوال که يک مھرۀ مھم غربی ھا در افغ. است

 يکی از ادارت مھم زير نظر ، سرمايه گذاری ھای داخلی و خارجی را داردبهبود اين دفتر که وظيفۀ جواز دادن 

کابينۀ  بعد از آن زاخيلوال به صفت وزير ماليۀ افغانستان مقرر گرديد و حال از جملۀ افراد مھم در. امريکاست

  .کرزی به حساب می آيد 
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  :مھاجران افغان در ايران دستگير می شوند

دولت ايران از چندی به اين سو برنامۀ دستگيری وسيع مھاجران افغان را در سيستان و بلوچستان آن کشور آغاز 

رستاده تا چند  ف"تل سيا" افغان را دستگير کرده اند و به کمپ ۴٩٨ در اطراف اين واليت تا اکنونکرده است و 

 قومندان امنيۀ زاھدان گفته است که اين "طاھری"در اين ميان سرھنگ .  روزی در آنجا توھين و تحقير گردند

و باش در اين واليت را نمی  ی پيگيری می کنيم و به ھيچ مھاجری اجازۀ بودئ به دستور مقامات باالءبرنامه را بنا

و   تنگ و تنگ تر شد که ايران مالک ريگی را دستگير کردايراندر اين وضعيت زمانی بر مھاجران افغان . دھيم

در آن وقت در نزديک مرز تفتان يک حملۀ انتحاری باعث کشته شدن چند . او ھم جبونانه ھرچه داشت اعتراف کرد

با پرورش  مرتبط رادولت ايران فعاليت بلوچھا . قومندان مشھور سپاه شد که به خاطر جلسه ای به اين جا آمده بودند

چون راه . آنھا در افغانستان دانسته و به اين خاطر، به آزار و اذيت افغانھا پرداخت و آنان را از زاھدان اخراج نمود

برای افغانھا مشکالت بسياری را خلق سياست ورود به بخش ھای ديگر ايران اکثر از زاھدان می گذرد لذا اين 

  . بسته شده استًکرده و حال عمال اين راه بر روی افغانھا

 نانی به ۀ شده و خيلی از بيکارا ن راھی جز اينکه برای پيدا کردن لقمبيشتر در افغانستان نيز ھر روز بيکاری 

 اند و اعتياد در ميان معتادبسياری از جوانانی که از ايران بر می گردند، .  شان وجود نداردبرایايران بروند 

تنھا در کابل تعداد معتادان از مرز صد .  ير قابل کنترول به نظر می رسدجوانان افغان چنان شايع شده که حال غ

ھزار گذشته است و با ھريکی از آنان وقتی صحبت شود، ايران را لعن و نفرين کرده، می گويند که در ايران به اين 

در ھر قدم دستی باال می ًعالوتا در کابل و واليات فقر و بيکاری به اندازۀ افزايش يافته که .  مرض مبتال شده اند

 گمان آيندهاما چيزی که در .  صد ھا جوان ھم ديده می شود،شود و خواھان پولی می شوند که در ميان اين گدا ھا

جوانان افغان ،  تا روز با تمام مشقاتی که وجود داردروزرود که وضعيت بھتر شود ديده  نمی شود و به اين خاطر 

  . ايران می باشندروانه

  

  :ان دست به تظاھراتت زدندمعتاد

آنان که پالکارت . ظاھرات زدند تن از معتادان در شھر کابل دست به ت۴۴٠ دسمبر بيش از ٣روز جمعه تاريخ 

آنان دولت را متھم می کند که . ی به ھمراه داشتند ، از دولت شکايت کرده که به تداوی شان ھيچ توجھی نداردئھا

نان را کمی راحت می سازد و بعد از چند ساعت بار ديگر جان آمان لحظۀ استعمال فقط چند تابلت برايشان داده که ھ

اين معتادان که مربوط به معتادان زير پل سوخته بودند از مردم محل شکايت داشتند که . دردی شان شروع می شود

  .با تحقير با آنان برخورد کرده، در حاليکه آنان مريض اند نه مجرم

ھر شکلی بايد روزانه برايشان حد اقل تا صد افغانی پيدا کنند، بايد برای پيدا کردن اين پول به ھر  اين معتادان که به 

چون مردم اطراف پل سوخته از کار ھای اين . ی استئمده ترين کارھای آنان دزدی و گداکاری دست بزنند که ع

ظاھرات معتادان رند، لذا چند شب قبل از ت اند و ھرگز نمی توانند، درب منازل شان را باز بگذامشکلمعتادان دچار 

فردای آن دوباره به اين جا معتادان ون راندند، اما ربر اين معتادان حمله کرده تمام آنان را از اين جا بيمردم محل 

 شب ناگھانی سيل آمد و يمهدر زير اين پل جمع شده بودند و ن تن از اين معتادان ٢٠در زمستان گذشته که  . برگشتند

ه را برد، ھيچکسی به دنبال آن نگشت، چون بسياری از خانواده ھا در کابل خجالت می کشند که از وابستگان ھم

اما اينکه اين دولت فاسد و پوشالی به اين ھمه معتاد چه کاری کرده می تواند برای ھمه معلوم . معتاد شان نامی ببرند
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 پس چنين تظاھراتی به حال شان ھيچ ، برای اين کاره ایاست ، چون اين دولت نه صالحيتی دارد و نه عزم و اراد

  .کمکی کرده نمی تواند

 

  : مليون دالر۵٢احمد ضيا مسعود و دزدی 

 ء که احمد ضياسندی را افشاء نمودکس يسايت ويکی لبه استناد "  آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتال ًاخيرا 

اينکه اين پول ھا را . يون دالر را در بکسی به دوبی انتقال داد مل۵٢يس جمھور بود، مبلغ ئون رمسعود وقتی معا

ًاما خود وی بعدا طی يک جلسۀ اعالن کرد که اين .  به چه کاری به دوبی برده است، چيزی ننوشته استءضياداحم

چنين با تمام . له را پی گيری کندأارنوالی ھدايت بدھد که اين مسکرده است و از کرزی خواست تا به څکار را ن

ی بازھم مردم باور دارند که او اين ھمه پول را دزديده است، چرا که دليلی وجود ندارد که اين کار ئکنفرانس ھا

  .نشده باشد

 وقتی احمد ولی مسعود به سفير مادام العمر انگليس مبدل شده بود، با اينکه پول ھای بسياری را زد، چيزی حدود 

 خارجه رد يابی نمود و فکر کرد که بسيار برايش تاوان می کند، آورد  و به شش مليون دالر را بعد از آنکه وزارت

 تلويزيون طلوع چند. درين روز ھا اتھامات و رد اتھامات بر برخی ھا زياد شده است. حساب اين وزارت تحويل داد

 که در آن قانونی قبل کاغذی را نشان داد که ميان کرزی و قانونی بر سر رياست پارلمان توافقی صورت گرفتهروز

 رياست پارلمان او حمايت می کند و در ضمن ز پيشنھادی کرزی نمی ايستد، در برابر کرزی اوزرایدر برابر 

می گزيند، اما   نام دارد را به وزارت معارف و يا تحصيالت عالی بر"افغانستان نوين"يکی از اعضای حزب او که 

 ءًله را شديدا رد کرد و اعالن نمود اين يک توطئه عليه او می باشد، احمد ضياأوع اين مسقانونی از طريق طل

کس آمده است که سه تن ياينکه در اسناد ويکی ل. کس توطئه ای عليه او ميباشديمسعود ھم گفت که اسناد ويکی ل

ای اينان پول می داده تا لمی بلخی، احمد جبرائيلی و محمد اکبری از جاسوسان ايران اند که درين سال ھا ايران براع

و اگر از اينان پرسيده شود که در صورتی له را رد کردند اين مسأ کار بکنند،  اينان ھم بر طبق معمول ايرانبه نفع 

ًشما اين ھمه پول را از ايران و يا ھر جای ديگر نمی گيريد پس اين ھمه مصارف را از کجا پوره می کنيد، مطمئنا 

  .جوابی ندارند

  

  :  طالبانتسليمی

 ه ایدرين روز ھا که به اصطالح مشی مصالحه با طالبان در جريان است، رياست شورای عالی صلح که مجموع

 تن از افراد طالبان به ٣٠٠ بد نام جھادی اند، اعالن نموده که از زمان ايجاد اين شورا تا حال بيش از جنايتکاراناز 

وه ھفت نفری در ولسوالی امام صاحب واليت کندز به قومندانی مال  دسمبر يک گر۶در روز . اين پروسه پيوسته اند

 ولسوالی به ھمين دسمبر ده تن ديگر به قومندانی مال نبی در ٧عبدالعزيز به اين جريان پيوست و روز بعد يعنی 

چقدر اين اما اينکه .  ميل سالح را تسليم نيرو ھای دولتی کردند١۴اين دو گروپ جمله . نيرو ھای دولتی پيوستند

 برای پيشرفت اين پروسه لماناافراد به طرفداری طالبان فعال بوده، شک ھای زيادی وجود دارد، چون جاپان و 

پول ھای کالنی در اختيار اين شورا قرار می دھند و اين شورا مقدار زيادی از اين پول ھا را به جيب خود می زنند 

. پس ھرکس گروپی می سازد و از اين پول ھا به دست می آورندو قسمتی را به طالبان تسليم شده می پردازند، 

زمانيکه مجددی رئيس اين کميسيون بود، در ظرف دو سال اعالن کرد که ھشت ھزار طالب به اين پروسه پيوسته 

اين افراد به نام طالب می آيند و مقداری پول می . ًاست، در حاليکه عمال يک طالب نيز شامل اين جريان نشده بود
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وپ ھای شان را رحتی خود طالبان نيز برای به دست آوردن اين امکانات سرگ. گيرند و دوباره پی کار شان ميروند

 پول و امکانات ديگری به دست آوردند، دوباره به ھمان سنگر ھای شان بر می  وقتی می فرستند و بعد از چند روز

  .ن ريخته می شودگردند و مقداری از اين پول به جيب افراد و اعضای کميسيو

  

  :يک زن تير باران شد

 دسمبر به جرم داشتن روابط بد اخالقی در منطقۀ ٨يک زن که دارای چھار فرزند بود شام چھارشنبه ، تاريخ  

 نام داشت و در بطنش ھم زرمينهاين زن که . چغتای ولسوالی خواجه غار واليت تخار توسط طالبان تير باران شد

. نديد کرده اأئاين عمل را ولسوال و آمرجنايی اين ولسوالی نيز ت. لبان تير باران گرديدطفلی داشت به دستور طا

د، اولين مخالفت آنان با زنان است، چون آنان زن را موجود ضعيف و بی اراده نی که حاکم باشئطالبان در ھر جا

ه و بی آنکه به دنبال فکت، سند و می دانند، به مجرديکه کوچکترين اتھامی در مورد زنی زده شود، آن را باور کرد

ی ندارند که انجام ئز اين کار شان نه تنھا شرم و اباًشواھد بگردند، فورا زن را سنگسار و يا تير باران می کنند و ا

.  شريعت فقط ھمين برخورد با زنان می باشدعملی نمودنی ای از وظايف خود دانسته و برای شان معنئآن را جز

  .د که زنانی که در شھر ھا و زير ادارۀ دولت به سر می برند، ھمه بد اخالق می باشندچون آنان معتقد ان

  

  :مثلثی که کرزی را محاصره کرده است

ی در مشت ئ اکنون در کنار اشغالگران امريکاد که کرزی به پست ترين شکلینبا اينکه ھمه در افغانستان می دان

 افراد خاص کرزی که ازسه نفر .  می کندءکس بيشتر آن را افشايلحزب اسالمی گلبدين ھم قرار دارد، اينک ويکی 

اين . شامل کريم خرم، داوودزی و فاروق وردک می باشند، کرزی را در محاصره و انحصار خاص خود دارند

عمر .  دھان اصلی کرزی کار می کنندوافراد که از سرسپردگان حزب اسالمی گلبدين اند، به عنوان مشاوران 

 و حزب اسالمی نيز در ارتباط است، تمام ديد و "آی اس آی"که عالوه به جاسوسی مستقيم به ايران با داوود زی 

  .باز ديد ھای کرزی را کنترول کرده به ھرکسی دلش نخواھد او را اجازۀ مالقات با کرزی نمی دھد

. اوود زی اسير می باشد بسياری از وزيران و معينان به سفارت امريکا شکايت کرده اند که کرزی در دستان د

داوود زی ھمان کسی است که در ماه فبروری چندين بسته پول يورو را حين سفری با کرزی به ايران و در برگشت 

عالوه به اينکه . در طياره از فداحسين مالکی سفير ايران در کابل دريافت نمود و بعد کرزی به آن اعتراف کرد

 کرزی نقش اصلی را داشته و چشم و گوش کرزی شده اند، دوتن از خرم، داوود زی و فاروق وردک در دولت

. جنايتکاران سابقۀ حزب اسالمی، وحيد هللا سباوون و ھادی ارغنديوال نيز نزد کرزی بسيار محترم می باشند

  .ی ارغنديوال وزير اقتصاد کرزی در کابينۀ او ميباشنددسباوون وزير مشاور نظامی کرزی و ھا

  

  :ر مسير دادن جنگييک و تغيسفر ھای دپلمات

 چھار طی يک سفر ءدر اين ھفته افغانستان محل رفت و آمد ھای يکبارۀ مقامات مھم برخی از کشور ھا شد، ابتدا

 لی بگرام رسيد و بدون اينکه با کرزی حداقئر امريکا از امريکا به ميدان ھواساعته، بارک اوباما رئيس جمھو

اما چون . از سوی دولت علت نديدن اوباما با کرزی بدی ھوا عنوان شد. مريکا رفتديداری داشته باشد، دوباره به ا

سفر . فونی صحبت کردلياوباما کرزی را به اندازۀ پشقلی ارزش نمی دھد ، لذا چنين ضرورتی نديد و فقط با او ت

 استقرار قرار داده و حال اوباما به دنبال کنفران ليسبون صورت می گيرد که امريکا ده سال آينده را به عنوان دھۀ
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 با جنراالنش ديدار کرد و اصل اوباما در اين مورد از نزديک. اردوی امريکا برای اين طرح آمادگی می گيرد

ليکه ا يوسف رضا گيالنی صدر اعظم پاکستان برای دو روز به کابل آمد و در حآنبعد از . له را به آنھا فھماندأمس

 و بش دپلماتيک توجه کرد او با ربانی مزدور قبلی پاکستان و تاجران افغان ھيچ حرف نوی نداشت، به چند خوش

 ءبعد از آن ديويد کامروين صدراعظم انگليس ابتدا. نيز ديدار کرد و با کرزی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی گذاشت

 کنفرانس مطبوعاتی ن و سربازان انگليسی ديدار کرد و در برگشت به کابل آمد و با کرزیابه ھلمند رفت و با افسر

مشترک ماند و بعد رابرت گيتس وزير دفاع امريکا به کابل آمد و با کرزی ديدار و کنفرانس مطبوعاتی گذاشت  و 

 زودی وضعيت هی در کنر گفت که بئگيتس به سربازان امريکا. اضر شد ی در کنر حئ امريکاسربازاندر پايگاه 

 بر طالبان افزايش يافته که منجر به کشته اواخری و ناتو در اين ئفشار نيرو ھای امريکا. ر می خوردجنگ تغيي

  .  قومندان گروه حقانی شده است١٠٠ قومندان طالب و ٣٠٠شدن، 

ی ھا فرق کرد و ھمه اعالن کردند که ئن يکباره تبليغات امريکاآبعد از برگذاری کنفرانس لندن و چند ماه قبل از 

ی ھا ئزيرا امريکا. و امريکا را ندارند با نيرو ھای ناتو یئروياروگر توان طالبان در ميدان نبرد ضعيف شده و دي

از سوی ديگر .  ھزار نيروی تعيين شده ای خود را به افغانستان آوردند و ديگر اين تبليغات الزم نبود١٢٠تمام 

ايگاه ھا و کار ھای  را به نيروھای دولت پوشالی بسپارند و خود برای تشکيل پامنيتتصميم دارند که آرام آرام 

به اين خاطر رابرت . زيرا ده سال گذشته دھۀ گذار و ده سال آيندۀ دھۀ استقرار خواھد بود. مھمتر از آن اقدام کنند

  .گيتس يکباره از شکست طالبان و ايجاد وضعيت جديد در افغانستان سخن می گويد

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  


