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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٣١/٠١/١١  
  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠١(  
  

  :تلفات در يک ھفته 

 ۀاتی اعالن کرد که در طول ھفت سخنگوی وزارت داخلۀ دولت پوشالی، طی يک کنفرانس مطبوع،شریبزمری 

  نفر طالب در درگيری ھا ۴۵ پوليس و ٨ فرد ملکی، ٢٧از جمله .  تن به قتل رسيده اند١٩١گذشته در افغانستان، 

 نفر پوليس در اثر مين گزاری ھا ٢٨ نفر ملکی و ٣٨در ضمن بشری اعالن کرد که در اين ماه  . به قتل رسيد اند

با .  در صد تلفات اضافه را نشان می داد٣١اين ھفته تلفات نسبت به ھفتۀ قبل . ده اندجان ھای شان را از دست دا

اين که در اين زمستان بيشتر طالبان به خانه ھای شان رفته اند، اما اين گراف تلفات از شدت جنگ در افغانستان 

  .ھای مھاجم نيز با تلفات ھمراه بوده اندعالوه به اين تلفات نيرو ھای اردو نيز تلفاتی داشته اند و نيرو . خبر می دھد

 

  :کرنيل امام کشته شد

پاکستان بود که از آغاز جنگ عليه ھای کرنيل امام که بعد ھا به رتبۀ بريگديری رسيد، يکی از فعالترين نظامی 

 در ئی نقش مھم و مرکزی در سازماندھی بنياد گرا،نيرو ھای شوروی در افغانستان تا سقوط امارت طالبان

اما اخيراً روزنامۀ دان چاپ پاکستان می نويسد که امير سلطان تارر، مشھور به کرنيل امام به . افغانستان داشت

 در وزيرستان شمالی با ميجر ٢٠١٠او که به تاريخ شش مارچ .  جنوری در وزيرستان شمالی اعدام شد٢٣تاريخ 

ار پاکستانی االصل انگليسی توسط گروه العالمی به خالد خواجه يکی از فعاالن ديگر آی اس آی و اسد قريشی خبرنگ

رھبری منصور دستگير شد، برای ھرکسی که شناختی از اين کرنيل داشت، تعجب آور بود، زيرا او يکی از 

خالد خواجه .  در اين منطقه بود و خود را ھميشه استاد مال عمر می ناميدئیطرفداران مھم و پروپاقرص بنياد گرا

ه زودی توسط ربايندگانش تير باران گرديد، اما اين ربايندگان از دولت پاکستان خواستند تا زندانيان بعد از اسارت ب

. د شددر غير آن او نيز تير باران خواھ ھزار دالر پول نقد رھا سازد ٨۵ کرنيل امام و مقدار ئیشان را دربدل رھا

بايندگانش  پاسخ مثبت دھد، ورنه مسايل بسياری در آن زمان کرنيل امام از دولت پاکستان خواست تا به خواست ر

حال که ده ماه از دستگيری و خواست ربايندگان می گذرد، کرنيل .  خواھد کردءاز روابط پاکستان و امريکا را افشا
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در اين ميان اسد قريشی و راننده . امام اعدام شد و قاتالن او گفته اند که جسدش را نيز به کسی تحويل نخواھند داد

  .ش با پرداخت پول به گروگانگيرانش آزاد شد و حال در بريتانيا زندگی داردا

اعدام اين کرنيل کارکشته پاکستانی نشان می دھد که شبکه ھای استخباراتی بعد از ختم کار جاسوسان شان با چه بی 

ورنه .  می گردنداھميتی به آنان برخورد کرده و اين جاسوسان  چقدر به انسان ھای غيرمھم و بی مصرفی مبدل

 . ھزار دالر در بدل يکی از جاسوسان سرسپرده اش چه مشکلی داشت٨۵پرداخت 

اسد درانی،  امير سلطان يا کرنيل امام از جاسوسان مھم آی اس آی بود که چون اختر عبدالرحمن، حميد گل،

او در زمان . ان داشتبريگيدير يوسف و سران ديگر آی اس آی در سال ھای اخير نقش مھمی در اوضاع افغانست

مجاھدين گاھی کويته و گاه  پشاور بود، ريش درازی مانده، ھميشه واسکت و پکول می پوشيد و با اينکه پنجابی 

 کامل داشت و از اين ئیبا اکثر قومندانان و رھبران مجاھدين آشنا. بود،  به زبان ھای دری و پشتو صحبت  می کرد

و تحليلی آی اس آی شناخته می شد و درميان سران اين شبکه از موقف مھمی بابت يکی از منابع مھم اطالعاتی  

  . برخوردار بود

کرنيل امام رھبری جنگ جالل آباد را به عھده داشت و نسبت به تنظيم ھای ديگر در روابط نزديکتری با حزب 

سالمی شايستگی رھبری اسالمی قرار داشت و بی ھيچ دپلماسی به قومندانان ديگر اعالن می کرد که فقط حزب ا

کرنيل امام در جنگ جالل آباد شخصاً حضور . افغانستان بعد از خروج روس ھا و سقوط دولت نجيب را دارد

داشت و مشکل لوژستيکی اين جنگ را خود حل می کرد و بر قومندانان حزب اسالمی در اين جنگ اتکای مستقيم 

اد را به اين کرنيل نسبت می دھند، چون بسياری از برخی ھا يکی از  علت ھای شکست جنگ جالل آب. داشت

سرگروپ ھای مجاھدين که تا آن زمان مداخالت پاکستان را به اين عريانی نمی فھميدند و دستورات کرنيل امام را 

  . ديدند، در جريان جنگ از سنگر ھا عقب نشسته و به پايگاه ھای شان در کنر و لغمان برگشتند

در کنار نصيرهللا بابر نقش کليدی داشت، وی بعد به امارت دن طالبان ان و به قدرت رسيجادکرنيل امام در جريان ا

ن شد و بسياری از فعاليت ئياز تصرف ھرات به وسيلۀ طالبان و شکست اسماعيل خان، قونسل پاکستان در ھرات تع

ه عليه طالبان در ھرات  قيامی را که مخفيان١٩٩٨اين کرنيل در . ھای غرب کشور زير نظر او صورت می گرفت

شکل گرفته بود، کشف و افراد مھم قيام را دستگير و به دستور او ھشت تن آنان را بردرختان ناجو در شھرھرات 

  . چپه آويزان کرد

. کرنيل امام در اين اواخر با اينکه تقاعد کرده بود، اما ھمچنان به کار ھای استخباراتی اش در پاکستان ادامه می داد

واھان حمايت دولت پاکستان از طالبان افغانی و سرکوب طالبان پاکستانی شده بود، گروه ھای بنياد گرای او که خ

وی ھمچنان از مال عمر خواسته بود که از جنگ دست بردارد و با . پاکستانی را سخت در مقابلش تحريک کرد

ان به خاطر تھيۀ فلمی از عمليات طياره گفته می شود که سفر کرنيل امام به وزيرست. دولت افغانستان مصالحه کند

  .ھای بی پيلوت بود که دستگير و اينک بعد از ده ماه اسارت تير باران شد

کرنيل امام نام ماندگار در سی سال جنگ و درگيری ھای افغانستان و يکی از مسببان اصلی و مھم ويرانی کشور ما 

چاه کن خودش به « شد، ھمان ضرب المثل مشھور عوام  که حال که به حيات جنايتبار اين کرنيل پايان داده. بود

 در اين چند سال ئیاين کرنيل که خود در پرورش اشکال مختلف بنياد گرا. را در خاطرھا زنده می نمايد» چاھست

 دستگير و بعد از ده ماه تيرباران شد و تقاص ئینقش مھمی داشت، باالخره به وسيلۀ ھمين گروه ھای  بنياد گرا

  .  را پس داد،ای که به دستور او در اين سالھا در افغانستان ريخته شده بودخونھ
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  :پارلمان گشايش می يابد

 درصد مردم در آن شرکت ١۵ سنبله انتخابات مسخرۀ ولسی جرگه صورت گرفت و کمتر از ٢٧بعد از آنکه در 

ارنوالی اين انتخابات را االخره لوی څادی به راه افتاد و بکردند، ميان کانديدان برنده و بازنده جنجال ھای زي

نامشروع اعالن کرد و گفت وکالی برنده از طريق سرای شھزاده و دوبی به اين ولسی جرگه راه يافته اند و به اين 

کرزی وعده داده بود . ن نمودئي را  برای بررسی آن تعئیخاطر به محکمه شکايت کرد و کرزی نيز محکمۀ اختصا

ی يک ماه وقت خواست تا بعد از ارلمان را افتتاح می کند، اما بعد محکمۀ اختصاصی از کرز دلو پ٣که به تاريخ 

 به ئیرسی و اعالن نتيجۀ تحقيق پارلمان را افتتاح کند و کرزی آن را قبول کرد و اعالن کرد که اين بازکشابر

مريکا و اتحاديۀ اروپا بر اما فشار ھای که از سوی نمايندگی سازمان ملل، ا. تاريخ سوم حوت صورت می گيرد

 جنوری اين پارلمان را ٢۶ھارشنبه چدان برنده تصميم گرفت تا در روز کرزی وارد شد او  در مالقاتی با کاندي

  :اين پارلمان که در آن جمعی از جنايتکارا ن حضور دارند، شامل ترکيب زير می باشد. بکشايد

 

  : ترکيب ولسی جرگه بر اساس تمايالت سياسی- ١

  :طرفدار کرزیف ـ گروه ال

كرد  ت در عمليت و شفافي قاطعۀجيھا در نت ن گروهيچه كه مشخص است، ا ، آنکرزی طرفدار یھا در مورد گروه

، ی حلقات حكومتیرقانوني غیھا ھا در برابر فشارھا و درخواست ونيسين كمي ایستادگي و ای انتخاباتیھا ونيسيكم

 یاما برخ.  داشته باشندیاند حضور قابل توجھ خالف انتظارشان نتوانسته ان، ندگيت مجلس نماين دوره از فعاليدر ا

ن ي از ایكي. ديفزاي بکرزیندگان طرفدار يتواند در مجموع، بر تعداد نما یگر وجود دارد كه ميشات ديمسائل و گرا

له أين مسالبته احتمال ا. ن حزب به حكومت استيندگان و ھواداران اي افغانستان و نمایل حزب اسالميشات، تمايگرا

ار ي را اختکرزی مختلف، موضع جناح یھا یريگ  طرف ، در موضعیھا ان چھرهي از مئیھا ز وجود دارد كه گروهين

دار در داخل ولسی جرگه كه به نظر  هي تاجر و سرمایھا ن جناح ھماھنگ شوند؛ به عنوان مثال، گروهيكنند و با ا

  .  استیوره قبلش از ديبار ب نيرسد تعدادشان ا یم

  

  :ونيسيب ـ گروه به اصطالح  اپوز

ن دوره، يون در ايسي، حضور اپوز"ولسی جرگه"به اصطالح  در مجلس کرزی طرفدار یھا ا گروهيدر مقابل گروه 

رھبر به اصطالح ،  شورای نظاریداكتر عبدهللا. رتر خواھد بوديگ  از افراد شاخص، چشمیبه لحاظ حضور برخ

ن ي نفر از افراد مرتبط به ا٩٠، اعالن كرد كه ی انتخابات پارلمانئیجه نھايد پس از اعالم نتيمر و اييائتالف تغ

اما تا حال اعالن نکرده که اين افراد کيانند و لستی از آنھا ارائه نشده . اند افتهي  د راهيندگان جديائتالف به مجلس  نما

  .است

 یف پدرام، حاجيظ منصور، لطيافراد ديگر مخالف کرزی ، از جمله حفدر كنار افراد مربوط به اين ائتالف ، شاھد 

...   كه در آن زمان ترور شد، وینه دولت انتقالير فوائد عامه كابير، وزي عبدالقدیر فرزند حاجيعبدالظاھر قد

ان واحد، يك جريو می توانند كسان دارند، ي یھا یريگ ھا، موضع ن چھرهيست كه اين معنا نيله به اأين مسم، اما ايھست

ك ي یريگ  در مورد شكلئیدھاين سبب، ترديبه ا. ون را در داخل مجلس به وجود آورنديسي اپوزیھماھنگ و قو

 یھا ن حال، با توجه به حضور چھرهيدر ع. د وجود داردي جد"ۀجرگ یولس" در داخل ی و جدیون قويسياپوز
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ت را ين مجلس، اكثريون در ايسيا، اپوزيكنند كه گو یل را رد مين تحلي ایون در مجلس دوم، برخيسيشاخص اپوز

  .ار خواھد داشتيدر اخت

  

  :ف مستقليت ـ ط

ن انتخابات ي دومئیج نھاي اساس نتاه، ب جبھه متحد شمال سابقونيسي و اپوزکرزیدر كنار دو گروه طرفدار 

دھند و به اين صورت اكثر  یل ميد، افراد به اصطالح مستقل تشكي جد"ولسی جرگۀ"ت را در ي، اكثر"جرگه یولس"

 ھستند که می خواھند از چور و چپاول عقب نمانند و ھرکدام شان ی مستقلیھا د، چھرهي جد"ولسی جرگه" یاعضا

 گذشته صورت "ولسی جرگه" مليون ھا دالر سود ببرند، کاريکه در "ولسی جرگه"می خواھند تا از رسيدن به اين 

 ین اقتصاديچن  و ھمی، فكری، قومی و حزبیاسيشات مختلف سي گرای داراان خوديز در ميف نين طيگرفت؛ البته ا

  .ار كننديگر را اختي از دو جناح دیكي، یاسي سیھا یريگ ان موضعيباشند و ممكن در جر یم

 و تنظيمی خاصی می باشند، اما  یاسي سیھا شي گرای نفر دارا١٢١  "ولسی جرگه"در ميان جمع افراد رفته به 

اند كه   مستقل قرار گرفتهیندگان در جمع وكالين نماي و تنظيمی مشخصی ندارند و ایش حزبي، گراگري نفر د١٢٨

 از ھر "ولسی جرگه"اينان افرادی اند که در جريان کار . اند ندگان را به خود اختصاص دادهي درصد مجموع نما۵١

و در نزد باداران خارجی کريدت طرف پول می گيرند و خود را ھر روز و ھرچه قيمت تر به فروش می رسانند 

  .می گيرند

  

 :ديپارلمان جدبه اصطالح مليتی  در قومی و شات يگرا

ل اشتراك بيشتر آنھا در انتخابات،  در اين يمليتی، تعداد وکالی مليت ھزاره به دلقومی و  یھا یبه لحاظ مرزبند

د، ين اساس، در پارلمان جدي اه  ب؛استه شدهافته و در مقابل از تعداد وکالی مليت پشتون، كيش يولسی جرگه  افزا

ترکيب مليت به قرار زير .مسائل مليتی و زد و خورد در اين راستا نسبت به پارلمان گذشته بيشتر مطرخ خواھد شد 

  :است

  :ھا الف ـ پشتون

ولسی "د ي جدی درصد كل اعضا٣٩باشد كه  ی وکيل م٢۴٩ وکيل از مجموع ٩۶ ید دارايھا در پارلمان جد  پشتون

  . نده داشتي نما١٠٢ن مليت در پارلمان گذشته، يكه ا یدھد، در حال یل مي  را تشك"جرگه

  ھا كيب ـ تاج

 ین در حاليا. ك ھستندينده از مليت تاجي نما۵٣ برابر با یعنيد يندگان ولسی جرگه جدي درصد از مجموع نما٢١

  .ار داشتينده را در اختي نما۵٩ك ياست كه در پارلمان گذشته، مليت تاج

  :ھا  ھزاره  ـپ

 است كه مليت ین در حاليا. نده، از مليت ھزاره استي نما۶١د با ي جد"جرگه یولس"ندگان ي درصد از مجموع نما٢۵

 را به دست آوردند و يکی از یت غزني والیھا یھزاره ھا  تمام كرس .نده داشتي نما۴٣ھزاره در پارلمان گذشته 

ولسی "بود، زيرا پشتون ھا که نيم اين واليت را می سازند يک نماينده ھم در جنجال ھا ھم بر سر اين واليت 

  . روان نکردند"جرگه

  :ھا  ـ ازبكت
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ل يندگان را تشكي درصد مجموع نما۶ وکيل است كه ١۵ ی، دارا"جرگه یولس"د يندگان جديب نمايمليت ازبك در ترك

  .دھد یم

  :ھا ماقي  ا- ث

  . د حضور داردي جد"ولسی جرگۀ"ب ينده در تركي نما٨ درصد مجموع وکال و با ٣ ماق بايبعد از مليت ازبك، مليت ا

  :ھا  ـ عربج

 ٨ ین مليت دارايا. باشد ی، از مليت عرب م"جرگه یولس"د ي جدیب اعضاي درصد از مجموع وکال در ترك٣

  . جرگۀ جديد است"مجلس ولسی"نده در ينما

  :ھا  ـ تركمنچ

جرگه را به خود  ی درصد از مجموع وکالی ولس١د، ي ولسی جرگۀ  جدئیت نھا وکيل در فھرس٣مليت تركمن با 

  .اختصاص داده است

  :ھا ی ـ نورستانح

  .باشد یت نورستان ميھا مربوط به وال  آنید دارد كه ھر دوي  جد"ولسی جرگۀ"نده در ي نما٢ یمليت نورستان

  :ھا  ـ بلوچخ

  .مروز استيت نيد دارد كه از واليب پارلمان جدينده در تركيك نمايمليت بلوچ صرف 

  :ھا یا  ـ پشهد

  .ت ننگرھار استيد دارد كه از واليب پارلمان جدينده در تركيك نمايز صرف ي نیا مليت پشه

  :ھا  ـ تركذ

  .س استيغدت بايد دارد كه از واليجرگه جد یب ولسينده در تركيك نمايمليت ترك تنھا 

 

  :شات تنظيمیي گرا اساسه ب"ولسی جرگه"ك اعضای ي تفك- ٢

  یالف ـ حزب اسالم

 یاست عبدالھادي گلبدين که از جنايتکار ترين احزاب جھادی است و اکنون بخش رسمی آن به ری حزب اسالم

 ٢۴ درصد ولسی جرگه را می سازند که شامل ١۶نده، ي نما۴١ه ثبت شده، در مجموع با يوال در وزارت عدليارغند

  .باشد ین حزب ميل به اينده متمايما ن١٧ و ینده عضو حزب اسالمينما

  یت اسالميب ـ جمع

ن حزب را به خود ي اۀ با سابقینده، ھوادار و وكالين نمايشتري، بیت اسالمي، تنظيم جمعیبه دنبال حزب اسالم

ت ي جمعۀنده با سابقي نما٨ت و ين به جمعيلي تن از متما١٣ن حزب، ي ای تن از اعضا١۴اختصاص داده است که 

  .دھند یل ميندگان را تشكي درصد كل نما١۴شود كه  یده مي د"جرگه یولس"ن يندگان دوميان نماير م دیاسالم

 كه یگري، حزب دیت اسالمي و حزب جمعی در كنار حزب اسالم :ج ـ حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان

 یافغانستان به رھبر مردم یب مجلس دوم به خود اختصاص داده، حزب وحدت اسالمينده را در تركين نمايشتريب

ن يس اينده از ھواداران خود را به شمول رئي نما٨عه است كه توانسته ي محمد محقق و از احزاب جنايتکار شیحاج

  .ندگان را به خود اختصاص دھدي درصد از كل نما٣ندگان كند و يحزب، وارد مجلس نما
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 ی افغانستان به رھبریحزب وحدت اسالم مردم افغانستان ی   پس از حزب وحدت اسالم: ـ حزب وحدت اسالمیچ

 درصد از كل ٢ندگان بفرستد و ينده را به مجلس نماي نما۵جمھور، صرف توانسته  سي، معاون دوم رئیليم خليكر

  . مجلس را به خود اختصاص دھدیاعضا

 تن آن از ٣ د دارند كهينده در مجلس جدي نما۴ز ي نید منصور نادري سی به رھبر: افغانستانیوند ملي ـ حزب پح

ه است يلي و اسماعید منصور نادريدان سيز از مري است و فرد چھارم نید منصور نادري به شمول سیخانواده نادر

  .افته استي راه "ولسی جرگه"كه از كابل به 

يد  البته جنايتکاران اصلی اين دو جناح س. نده در مجلس دارندي نما۴ اين دو جريان مزدور  در كل  : ـ خلق و پرچمخ

رنجبر به عنوان بی شخصيت . دا كنندياند به مجلس راه پ ، نتوانستهیر رنجبر و نورالحق علومي، كبیزو محمد گالب

 اين جريان که پيوسته از معيار شريعت بحث می کند، ھر روزه با چند تن ديگر در جاده ھای شھر کابل فردترين 

  .ی رو به رو نشده انددست به تظاھرات می زنند که جز با تمسخر مردم به چيز
در . نده به مجلس بفرستدي نما۴ز صرف توانسته ي دوستم نی به رھبراين تنظيم:  افغانستانی ـ حزب جنبش اسالمد

 که در ترکيه یچون حال گرايشات اسالمي. حاليکه اکنون خود دوستم گم است و در ترکيه به عياشی مصروف است

س اين تنظيم قرار دارد و أ نگھداشته و فردی به نام سيد نورهللا سادات در ر را در آنجاآبروآمده، اين جنايتکار بی 

  .کار ھای مھم آن را پرچمی ھا به پيش ميبرند

 ٢ك نامزد مشخص و ي خورده، ی، شكست سختین دوره از انتخابات پارلماني اين حزب كه در ا: ـ حزب افغان ملتذ

زيرا در درون اين حزب ميان جيالنی پوپل که يکی از . با خود داردديب پارلمان جديل به خود را در تركينامزد متما

لمانی است اختالفات سختی به ميان آمد و نتوانست در اين ا – ئیجاسوسان انگليسی و احدی که از جاسوسان امريکا

  وسيد گفت كه صرف رئيز باي احزاب نیدر مورد باق.  متحداً عمل کنند و اين بار سخت باختند"ولسی جرگه"

  .دا كنندياند به مجلس راه پ ن احزاب توانستهيك عضو از ايا يسس و ؤم

 در صد اعضای آن را شرفباختگان ۵٠ جديد که بيش از "ولسی جرگه"اين بود ترکيب سياسی، مليتی و تنظيمی 

  .تنظيمی و جنگساالر تشکيل می دھند

  

  :ايران تانکر ھا را اجازه داد

اسوسی با برخی از اعضای دولت و گروه ھای مزدور سابقه کار می کند، با بستن ايران که سالھا بر سر مناسبات ج

راه تانکر ھای تيل به افغانستان يکباره خشم مردم افغانستان را برانگيخت و رسانه ھای ضد ايران روزانه دھھا 

 نسبت به ايران مقاله نوشتند و چندين تظاھرات در کابل و ھرات به وقوع پيوست و صد ھا مصاحبه نفرت انگيز

چنانچه حکام ايرانی دست پاچه شده ، سفارت ايران در کابل ھرچه تالش کرد تا جلو اين قضيه را . صورت گرفت

 ٢۴ اين تانکر ھا برايش نماند و به اين خاطر به تاريخ ئیبگيرداما ممکن نشد، تا اينکه باالخره راھی جز رھا

ز ھای ايران با افغانستان داخل افغانستان شود و با اين اجازه نرخ  تانکر تيل را اجازه داد تا از مر١۵٠٠جنوری 

  . افغانی کاھش يافت۵تيل در افغانستان 

  


