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  افغانستان-گزارشگران پورتال
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   ؟در افغانستان چه می گذرد

)٩۶(  
 

  :جاسوسان ارگ

س پاليسی ارگ يکی از ئي سنجر، ر شده نشان می دھد که صبغت هللاءًاخيرا با اسنادی که ازطريق ويکی لکس افشا

مزدوران حزب جمھوريخواھان است و در زمان رژيم » رھبر«او که . جواسيس برجستۀ سيا در ارگ می باشد

کائی ھا اين گالب زوی ھم می خوانند، به تشويق امري» بچه بی ريش« را او گالب زوی و برخی ھا د باديگارروس

يکی از چاپلوس ترين و بدين طرف مدت دو سال از رگ راه پيدا کرد و  يکباره به اًااو بعد. حزب را ساخت

در تمام بحث ھای رسانه ھا به عنوان موی بينی کرزی صحبت می . شرفباخته ترين افراد ارگ به حساب می آمد

 اما.  اعزاز و اکرام عجيبی از او صحبت می نمودهکرد و در ھر بحث صد ھا بار از کرزی ياد آوری می کرد و ب

نکه داوود زی از تھران برگشت و ديگر کسی از جاسوس بودن و پيوند داشتن او با اطالعات ايران شک آبعد از 

 ھا ھم می داد و به جاسوس دو طرفه تبديل شده بود، اينک ئینمی کرد و در ضمن گزارشات ايرانی ھا را به امريکا

. س دفتر کرزی ھوشدار داده استئي عمر داوودزی ر ھا را از تماس بائیاز قول سنجر گفته می شود که او امريکا

 اش گفته است که داوود زی چشم و گوش کرزی را بسته و او را با فاروق وردک و کريم ئیوی به اربابان امريکا

خرم که ھرسه تای شان از اعضای سابقه دار حزب اسالمی است در چنگ خود گرفته و تمام سياست ھای او را 

  .طراحی می کنند

اين را نمی داند که اين سه نفر نسبت به او در سازمان سيا و انتلجنس سرويس سالھا قبل نام ) سنجر(  اين آدمکاما

نويسی کرده و از جواسيس معروف و معتبر غربی اند که اگر چنان نمی بودند، ھرگز به اين مقام ھا دست نمی 

 که از نزديکی با داوودزی که است ھا گفته ئیامريکا نيز به ئیحميرا اعتمادی يکی ديگر از جواسيس امريکا. يافتند

حميد صديق رئيس تشريات دفتر کرزی نيز ھمچو ھوشداری به دوستان . جاسوس ايران است خود داری ورزند

 ھا در ئیی بر سر خدمت به امريکائ اش داده است که نشان می دھد چه صف بندی ھا و گروھبندی ھائیامريکا

  .ارگ وجود دارد
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قبل وقتی کرزی از ايران بر می گشت و داوودزی نيز او را ھمراھی می کرد، فداحسين مالکی سفير ايران دو ماه 

ً کابل بسته ھای يورو را در حضور راکبين به او تحويل داد و بعد اين پول ھا را داوودزی مستقيما به خانه اش در

ن رانده و خود با پشتونيزم و حزب اسالمی حال که داوودزی جوجه جاسوس ھای مثل سنجر را از صحنه بيرو. برد

 لگام کرزی را در دست گرفته است، سنجر و حميرا و صديق در يک صف خود را احساس کرده و تالش ئیگرا

 شان داوود زی را از کنار کرزی دور بسازند و خود به اين ئیمی کنند تا از طريق درس دادن به اربابان امريکا

  . مقام ھا نايل آيند

  

  : کرزیسکوت

ارنوالی می کميسيون برگذاری انتخابات و لوی څارنوالی درگرفته است، څاز چند روز به اينسو که جدل ھا ميان 

گويد که اسناد فراوانی در دست دارد که اين انتخابات بايد ملغی اعالن شود، اما رئيس کميسيون انتخابات که فضل 

خيال است و محال «عالن کرد که باطل شدن انتخابات دسمبر ا١٢احمد معنوی و يک شورای نظاری است، شب 

اما کرزی نيز در اين مورد روز ھا است که سکوت کرده و برای کانديدان شکست خورده اعالن . »است و جنون

 است و تا حال چندين بار از او خواسته شده تا پارلمان ئیکرد که اين کار او نه بلکه کار ارگان ھای عدلی و قضا

اين که چرا کرزی اين .  تتاح کند اما او طفره رفته و گفته است که در وقت مناسب اين کار را خواھد کردجديد را اف

کار را به تعويق می اندازد، بيشتر اين است که از نتيجۀ اين انتخابات ناراضی می باشد، چون افراد وابسته به او در 

ی اعتماد گرفتن به أًده است و مطمئنا که کرزی برای رمجموع پشتون ھا اين بار به تعداد کمی شامل ولسی جرگه ش

اما نتيجۀ اين انتخابات را تا حال دفتر ملل متحد، ناتو، اتحاديۀ .  ھای جدی رو به رو خواھد شدتقابلوزيرانش با 

که اروپا ، سفارت امريکا و سفارت شوروی پذيرفته اند و دليلی وجود ندارد که اين نتايج باطل اعالن شود و الی 

رات مھمی در دولت بزنند و با ابطال نتيجۀ انتخابات چيز ھای بسياری را زير و رو کنند ييدست به تغھا  ئیامريکا

اين شايعه از مدتھا وجود دارد و با توجه . و به جای مزدوران کھنه و سابقه، مزدوران جديدی را وارد عمل بسازند

شد و اوباما در سفرش به کابل با کرزی ديدار نکرد چنين به سياست ھای اخيری که در کنفرانس ليسبون مطرح 

 .چيز ھای را می رساند

  

  :تسليمی طالبان

از چندی به اين سو که پروسۀ مصالحه در پيش گرفته شد است، عده ای از گروپ ھای مسلح به تسليم شدن آغاز 

 گروپ مسلح و در ۵در کندز تا حال .  نفر تسليم شده و امکانات خاصی دريافت کرده اند٣٠٠نموده اند که تا حال 

اين که اين تسليمی ھا واقعيت دارد، چرا تسليم می شوند و چه تاثيری بر .  گروپ مسلح تسليم دولت شده اند٣ھرات 

جنگ خواھد داشت، بايد گفت که اين تسليم شدن ھا واقعيت دارد و اکثر اين گروه ھا تا حال از بيست نفر بيشتر 

گروپ ھای تسليم شده که غير پشتون بوده و به نحوی خود را زير فشار گروپ ھای عرب و ًنبوده است و عموما 

. پشتون احساس می کرده اند و ھمچنان  به خاطری تسليم شده اند که برای اين گروپ ھا پول در نظر گرفته ميشود

والن اين پروسه از اين پول ؤسم. و به اين پروسه کمک کرده اند مليون يور٢٠لمان ا مليون دالر و ۵٠تا حال جاپان 

ًھا وسيعا دزدی می کنند و به اين خاطر به اين شورا شامل شده اند و برای اينکه به اربابان شان نشان دھند که 

باالخره کاری انجام داده اند، لذا به گروپ ھای کوچک و نا متعھد به طالبان پول می دھند و بعد سرو صدای زيادی 

وپ ھای تسليمی که تا حال در تلويزيون ھا به نمايش گذاشته شده است، اکثر از نظر چھره و گر. به راه می اندازند
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 ئیچون جنايتکاران طالب چھره ھای خاصی دارند که ھمه با آنھا آشنا. قيافه آدم ھای عادی و غيرطالب بوده اند

ا گروه ھای اصلی و قومندانان و اين تسليمی گروه ھای بسيار کوچک بر روند جنگ چندان اثری ندارد ، زير. دارند

بر جنگ اثر مانده ، چون در اندکی اما در کندز اين روند .   يک نفر ھم تسليم نشده اندلن اصلی طالبان تا حاارھبر

ًجا شده اند و طالبان افغان ، مخصوصا ه اين واليت بيشتر اعراب القاعده و اعضای حزب التحرير ازبکستان جا ب

شتون را بيشتر زير فشار قرار می دھند، لذا اين برخورد ھا بر طالبان اين واليت نيز اثر طالبان بومی و غير پ

ًعالوتا در چند . گذاشته و آنانی که به دولت تسليم نمی شوند ھم مقداری صف طالبان و جنگ را رھا می کنند

ير فشار شديد طالبان قرار  ھا دسته ھای اربکی يا پوليس محلی را ساخته اند که چون زئیولسوالی کندز امريکا

 ھا که از يکسال به اين سو طرح جنگيدن خود افغانھا را ئیامريکا. دارند، لذا در برابر طالبان به سختی می جنگند

روی دست دارند، اينک در کندز تا حدی پيروز شده اند و قادر شده که دھھا گروپ ضد طالب را سازماندھی کند و 

 ئی می دارند، لذا امريکاروار برخورد ھا نسبت به مردم و طالبان زير دست فاشيزم چون طالبان جاھل و بی رحم د

 ضد طالبان مسلح کرده اند و هلمان ھا از اين برخورد طالبان و نارضايتی مردم استفاده کرده دھھا گروپ را باھا و 

د و کندھار نيز روی دست گرفته  ھا در ھلمنئیکار يکه امريکا. طالبان را در پايگاه ھای خاصی ميخکوب نموده اند

 دو واليت نيز عملی سازند و اين مربوط می شود به اينکه چه اينو تصميم دارند تا بر طبق نوبت اين کار را در 

  . ھا تصميم خواھند گرفت که بيشتر از اين جنگ را در جنوب کنترول کنندئیزمانی امريکا

  

  :عمليات در سرکانو

 دسمبر در ولسوالی سرکانوی واليت کنر توسط نيرو ھای دولت پوشالی و ١١يک عمليات گسترده به تاريخ 

در اين عمليات که عالوه به توپ و تانک .  دسمبر پايان يافت١۴ برای سه روز صورت گرفت و به تاريخ ئیامريکا

قومندان کندک  فرد مسلح طالبان شدند که به قول ١۵از جت و ھليکوپتر استفاده شد، نيرو ھای مھاجم قادر به قتل 

 طالبان در ميدان جنگ مانده اند و طالبان قادر به انتقال ايندويم سرحدی، محمد ايوب حسن خيل اجساد تعدادی از 

رکانو از مدت ھا به اين سو بسيار نا آرام بوده و نيرو ھای ًولسوالی ھای کنر، مخصوصا ولسوالی س. آنھا نشده اند

دولتی توان حرکت را از دست داده بودند و با اين عمليات برای چند روزی نيرو ھای دولتی قادر خواھند شد که 

  .نفس آرامی بکشند

  

  :در کابل نفس کشيدن ناممکن شده

سوزانی برای باشندگان اين واليت مبدل کرده اند و ھيچ دولت پوشالی و نيرو ھای اشغالگر، شھر کابل را به کورۀ 

  .روزنه ای برای اين مردم ديده نمی شود که به زودی از اين ھوای به شدت آلوده و گنده نجات پيدا کنند

 از آسمان فرود چون تا حال يک قطره باران وًھوای کابل در اين روز ھا  از دايرۀ زيست انسانی کامال خارج شده 

 مليون انسان در زير اين خيمۀ کثيف زندگی می ۵ لذا  و برآسمان پايتخت ابری از ھوای آلوده خيمه زده و نيامده،

کنند، تا چند روز قبل ھر صبح شاروالی کابل چند سرک که در آنھا وزارت خانه ھا قرار داشتند را اب پاشی می 

ز آب پاشی می شد، اما در اين روز ھا چون کرد و وزير اکبر خان که در آن بيشتر دفاتر خارجی وجود دارد ني

ده زياد شده و پرچمی ھا سخت برايش تبليغ می کنند، ضرورت اين آب پاشی را ھم نديده و اتعريف شاروال فوق الع

ی که در نزديک سرک ھای عمومی زندگی دارند، بيشتر در زير ئده ھااخانو. بی بر جاده ھا پاش نمی دھدآقطره 

 تن از اثر اين ١٠جان می کنند و به اين خاطر در گذشته آماری وجود داشت که  روزانه حد اقل اين فضای دود آلود 
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در شھر کابل سکته می کردند، اما با توجه به وضعيت فعلی اين محيط زيست بايد اين رقم چند آلوده محيط زيست 

 فضا فوق العاده اينھای مضرۀ ديگر در مقدار کاربن دای اکسايد، کاربن مونو اکسايد و گاز . برابر باال رفته باشد

ترسبات سرب و سلفر دای اکسايد .  زياد شده که بعضی را می کشند و برخی را به امراض گوناگون مبتال می سازند

 درصد تخمين می زنند که غلظت ٢٢١در خون باشندگان کابل بسيار باال رفته که حال مقدار سلفر دای اکسايد  را تا 

 در پمپ  واليات برای اجرای کاری می آيندبر  باال برده، قلب ھای مردم کابل و يا مسافرانی که ازخون را دھھا برا

ًمخصوصا اطفال و کھنساالن از اين بابت به شدت زجر می کشند و نزد . نمودن اين خون غليظ بسيار مشکل دارند

 خاطر است که در اين روز ھا در کابل اين افراد تکليف ھای قلبی و ريوی فوق العاده زياد وجود دارد و به اين

 .دوای مصرفی اين امراض پنج برابر افزايش يافته است

و نھاد ھای ديگر دست اندر کار درکابل  چه برنامه ای برای مبارزه با اين ھوای کثيف  دست نشانده اينکه دولت 

يرون و يا شھر ھای ديگر به کابل ب از تا حال کسی نمی داند و به اين خاطر وقتی مسافراناندپايتخت در پيش گرفته 

 ترک بگويند و از ھوای کثيف و آلودۀ کابل مريض نشوند، در حاليکه امی آيند تالش می کنند تا زود تر اين شھر ر

 روزی در آن بماند، رياست عمومی محيط زيست با چنددر گذشته ھا ھر اطرافی خوش داشت که يکبار کابل بيايد و 

زيران، روز پنجشنبه را رخصتی اعالن کرد که در اين روز ادارات دولتی مسدود می باشند، پيشنھاد به شورای و

ری در وضعيت ييکه ديده شده، با اين رخصتی تغئين رتبه به تکسی رانی می پردازند و تا جائياما ماموران بيچارۀ پا

   .لوژيک کابل به وجود نيامده است و ضرورت عاجل به اقدامات بيشتری داردوايک

يکی از مھمترين عوامل آلودگی محيط زيست شھر کابل، موجوديت ھزاران موتر کھنه و فرسوده است که به علت 

 مترمکعب دود در فضای کابل ھزارانفساد حاکم بر ادارۀ ترافيک کابل و نبود تصميم خاصی در اين مورد، روزانه 

می کنند و کسی ن کوره به دنبال شان دود توليد در ھر جادۀ کابل دھھا موتر را می بينيد که چو. پرتاب می شود

وقتی يکی از اراکين باال رتبۀ دولتی از چند جاده عبور می کنند، اين راه ھا . له برخورد نمايدأنيست که به اين مس

روزانه صد ھا موتر بارداری که از طريق جاده . بند شده و ھزاران موترتوقف داده می شود و گاز توليد می نمايند

ی لوگر، جالل آباد، قندھار و سالنگ به کابل می آيند، وارد شھر شده، بيشترين دود را در شھر کابل توليد می ھا

يکی ديگر . نمايند، اما ھيچ برنامه ای وجود ندارد که چگونه از ورود اين موتر ھا به داخل شھر کابل جلوگيری شود

 ھای کھنه و فرسوده که از دور کار ٣٠٣ ھا و ٣٠٢که اکثراز اين موتر ھا  از منابع دود زا موتر ھای مامورين اند،

خارج گرديده، تشکيل شده، وقتی درجاده ھای کابل حرکت می کنند، به دنبال خود چون کوره ھای خشت پزی دود 

ن ئيرھا می کنند، چيزيکه تمام شھروندان کابل آن را به چشم سر می بينند و چون اين موتر ھای فرسوده به قيمت پا

 در مورد تاثير آنان بر ه ایکار می کنند، لذ از سوی اداره ھای فاسد در کابل اجاره می شوند و بدون اين که لحظ

که اين ست اين درحالي. ًمحيط زيست کابل فکر شود،  عموما ھر صبح و عصر تمام شھر کابل را پوشش می دھند

اين مورد ادارۀ محيط زيست و ترافيک کابل ھيچ اما در . اداره ھا می توانند موتر ھای سالمی را اجاره کنند

عالوه به اين موتر ھا، دھھا کاروان تانک و موتر نيرو ھای خارجی روزانه در مرکز شھر کابل . برخوردی ندارند

عبور و مرور دارند و عالوه به اينکه ساعت ھا باعث راه بندان می شوند، دود فراوانی را در فضای کابل پخش می 

  .کنند

ی که به وسيلۀ تاجران تيل وارد افغانستان می شود، ھيچگونه نورم و معياری برای خوب و بد بودن اين تيل ئ ھا تيل

ھا وجود ندارد، دراين تيل ھا صد ھا کيلو گرام مواد دود زا مخلوط می گردند و بعد از استفاده، اين ھمه دود به 
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 در دست نشانده با فساد حاکم کنونی بر اداره ھای دولت مواردی که کسی باور ندارد که. فضای کابل رھا می گردند

  .ری به وجود آيدييآن به زودی تغ

ی که در دست ترميم اند و برای ترميم ھر ئويرانی ھای کابل که از زمان جنگ ھای تنظيمی به جا مانده و جاده ھا

 يکی ديگر از موارد نتقال می دھند،جاده سالھا وقت می برد و در اين سالھا در فضای کابل ھزاران تن گرد و خاک ا

سرک چھارو نيم کيلومتری داراالمان اين سوم سال است که در دست تعمير . است لوژی شھر کابلوخراب شدن ايک

ًقرار دارد، اما چون کار آن مورچه وار به پيش می رود، ممکن نيست که بازھم به زودی آباد گردد، مخصوصا که 

ندن کاری شده و خاک بر آن ريخته شده که با عبور ھر موتر مقدار بسياری گرد و ی از اين جاده کئحال بخش ھا

پلی که . خاک را به فضا پرتاب می نمايد، اما اينکه اين کار مورچه وار چه زمانی ختم خواھد شد، کسی نمی داند

رار دارد، اما تا حال بايد در اين مسير بر دريای کابل بسته می شد، يکطرف آن ماه ھا است که زير کندن کاری ق

فقط يک ديوار آن بسته بندی شده، معلوم نيست که ديوار ھای ديگر آن چه وقت بسته بندی خواھد شد و با آمدن آب، 

اين کار چگونه پيش خواھد رفت؟ کار اين جاده و جادۀ چھاراھی قنبر که ختم آن پارسال وعده داده شده بود، تا حال 

  . ً تواند مخصوصا که کار جادۀ چھارراھی قنبر متوقف ھم شده استبرای ختم آن پيشبينی شده نمی

 به موقع آن هزباله ھای پايتخت از مشکل ديگر اين شھر است که تا حال شاروالی کابل قادر به طرحی برای تخلي

انچ آب در کابل تشناب وجود ندارد و معلوم است که مردم در کجا ھا بايد رفع حاجت کنند، در کابل يک . نشده است

روان وجود ندارد، کابل فاقد يک کمر بند سبز می باشد و ھرساله مليون ھا اصله نھال برای کابل خريداری و غرس 

می گردد و اما چون برای سبز نگھداشتن اين نھال ھا آب و نظارت برکار وجود ندارد، سال بعد بايد اين نھال شانی 

ی از چتل ترين و ناپاک ترين شھر ھای افغانستان و حتی جھان با اين وضعيت  شھر کابل يک. دوباره تکرار شود

ی ئمی باشد و ھر نوواردی به اين شھر می داند که حکام بر قدرت در افغانستان در چه فسادی غرق اند و خارجی ھا

  . اندکه اين ھمه وعده از رساندن کابل به افالک می دادند، چقدر در وعده ھای  شان طی ده سال گذشته صادق بودند

 يابد که در آن دولتی برای خدمت به مردم استقرار يابد ، نه دولت ئیکابل زمانی می تواند از اين وضعيت رھا

حاکمان بر کابل که اکثر فاميل ھای شان در . پوشالی کنونی که جز فساد و خدمت به بيگانگان وظيفه ای ندارد

ب استفاده می کنند و در جاھای خاصی که راه ھای آنھا به افغانستان نيستند و خود با ابزار گوناگونی از ھوای خو

 که مردم در پيش دارند رو مشکلیوسيلۀ چک بند شده و عبور و مرور موتر ھا کم است زندگی می کنند و ھرگز با 

  .لوژی شھر کابل کاری انجام دھندوضرورتی ندارند که برای بھبود ايک اين خاطر هب. به رو نيستند

     

  


