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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۶١(  

  
  :حمله در کابل بر سيتی سنتر

در . ر دو مھمانخانه در شھر نو کابل حمله کردند فبروری ب٢۶سه نفر از تروريستان طالب روز جمعه تاريخ 

مھمانخانۀ آريا که در کنار سيتی سنتر قرار دارد ، کارکنان سفارت ھند و چند تن از داکتران ھندی که در شفاخانۀ 

صحت طفل اندراگاندی در کابل کار ميکردند، زندگی مينمودند و اين حمله که به وسيلۀ افراد طالبان صورت 

مواد انفجاری بسيار قوی و .  پاکستان صورت گرفته بود"ی اس آیآ" و سازماندھی دقيق آن توسط گرفت، مواد

 متر دور از محل حادثه ھم دکانھا ويران شده و خود سيتی ٣٠٠ درين عمليات استعمال شد که در فاصلۀ ینيرومند

يک فرانسوی و يک تن .  خمی شدند زً تن ديگر شديدا٧ ھندی کشته و ٩درين عمليات .  ديدآسيب ًسنتر نيز شديدا

.  ند، نيز به قتل رسيدندبايل کمک کرده بودوايتالوی که به نيرو ھای امنيتی در جھت رسيدن به ھدف از طريق م

. و ھويت يازده تن از کشته شده ھا تا ھنوز معين نيست  تن زخمی شدند٣٧ تن کشته و ١۶وع درين عمليات مدرمج

 يک موتر مملو از مواد انفجاری ءن ابتداآعت شش  ونيم صبح صورت گرفت که دراين عمليات غير معمول در سا

بر دروازه مھمانخانه منفجر و بعد يک تروريست ديگر خود را در داخل مھمانخانه انفجار داد و ويرانی ھای 

کشته و يک دو پوليس . يک تروريست ديگر سه ساعت مقاومت کرد و بعد از پا در آورده شد. آوردبسياری به بار 

  . جنرال پوليس زخم برداشت

 به وسيلۀ استخبارات پاکستان به خاطر زدن رقبای ھندی شان تدارک ديده شده بود، نشان داد ًاين عمليات که مطلقا

 محل رقابت ھا و زد وکند ھندی ھا و پاکستانی ھا ميباشد و عوض اينکه در مرز ھای خود چگونهکه افغانستان 

را ميگيرند، بر   کرده عالوه به اينکه جان ھموطنان فقير مارا کابل پايتخت افغانستان اين کار يکديگر را بکوبند در

 را بر سفارت ھند ه ایچند ماه قبل نيز پاکستانی ھا حمل. بسياری آنان خسارات و زيان ھای بزرگی را وارد ميسازند

ند و يکی از انفجارات بسيار قوی و ن حمله بيش از سيصد تن کشته و زخمی شدآدر کابل تدارک ديدند که در

  .نيرومندی بود که در سالھای اخير در کابل سابقه نداشت و ويرانی ھای بسياری را به بار آورد

پاکستانی . پاکستانی ھا تا حال بار بار به دولت افغانستان اخطار کرده است که نقش ھند را در افغانستان کاھش بدھد

 را به مردم از طريق کنسلگری خود در قندھار در بلوچستان پاکستان مداخله کرده و ھا به اين باور اند که ھندی ھا
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جنگ عليه دولت پاکستان تحريک ميکند و اين ادعا را دارد که امنيت ملی افغانستان نيز با ھند کمک ميکند، چيزيکه 

 که کرزی مذاکرات ًشته، اخيراافغانستان نيز درين مورد اقدامی نداپوشالی ھند ھميشه آنرا رد کرده است و دولت 

که اگر نقش ھند در افغانستان کاھش داده شود، آنھا  ندح نموده،  پاکستانی ھا اعالن کردصلح با طالبان را مطر

حاضرند که در پروسۀ صلح کرزی شرکت کنند و بعد که کرزی رخ به عربستان سعودی شد و پيشنھاد پاکستان را 

ی ھا ئ قرار ميگرفت دستگير و به امريکا محور اين مصالحه در را که"مال برادر"جدی نگرفت، پاکستانی ھا 

با اينکه . افغانستان و باداران خارجی او فھماند که سران طالب در مشت او قرار داردپوشالی   به دولت هتحويل داد

د ميباشد که مردم ازين بابت  خسارات آن فوق العاده زيابا آنھم تلفات زيادی گرفته شد، جلو در عمليات روز جمعه 

اين عمليات در حالی صورت گرفت که مذاکره برای بھبود روابط ميان ھند و . سخت زير فشار قرار گرفته اند

پاکستان در سطح معاونان دو کشور جريان دارد و معلوم ميشود که دولت پاکستان ازين مذاکرات ناراضی است ، 

مريکا بر ھند و پاکستان تحميل کرده است و يا نشان ميدھد که جناحبندی ھای زيرا گفته ميشود که اين مذاکرات را ا

ناح از روابط خوب و حسن ھمجواری در دھلی گپ ميزند و ج دارد که يک وجودمتضادی در درون دولت پاکستان 

  .جناح ديگر اتباع ھندی را در کابل مورد حمله قرار ميدھد

  

  :ريگی دستگير شد

 ٢١گروپ جندهللا که با نيرو ھايش در مرز ھای شرقی ايران متمرکز ميباشد، به تاريخ مالک ريگی رھبر لعبدا

عبدالمالک ريگی که مربوط به شاخۀ ريگی بلوچھای ايران ميباشد، از دو . فبروری دستگير و به تھران برده شد

مرز ميان ايران و سال به اينسو گروپ نيرومندی از جوانان بلوچ را تدارک ديده و در مناطق کوھی و دشتی 

تعداد بلوچھای ايران که چيزی باالتر از . پاکستان و ميان ايران و افغانستان با نيرو ھای ايرانی درگير نبرد ميباشد

تی و ھم اقليت مذھبی ھميشه زير فشار قرار دارند و دولت ھای مرکزی يسه مليون ميشوند، ھم از نظر اقليت مل

ی و قاچاق مواد کسياری از بلوچھا به شتروانی، بدووجھی به اين منطقه نداشته، بايران در تھران سالھا کوچکترين ت

نيرو .  از دولت مرکزی ناراضی بوده و به دنبال گرفتن حق شان ميباشدًبلوچھا عموما. مخدر امرار معاش مينمايند

و حداقل شش تن از  طی دوسال گذشته حمالت بسياری را در خاک ايران تدارک ديده "مالک ريگی"ھای جندهللا 

ی با ئھمه سالح و مھمات را برای رويارو اين "ريگی"اينکه گروپ . فرماندھان سپاه پاسداران را به قتل رسانده اند

کند که تا حال چند بار با  اعتراف مي"ريگی"ال بود، اما حال خود ؤ سبسياری ميکرد برای کجادولت ايران از 

ار با آنھا در پايگاه مناس امريکا در قرغيزستان به او پيشنھاد شده بود که در ی ھا ديده و يکماه پيش در ديدئامريکا

ی از او حمايت ميکند و اعتراف کرد که چند ئار گاھی بسازد و نيرو ھای امريکامرز ميان افغانستان و ايران قر

ير کردند که او از دوبی ريگی را پاسداران ايرانی زمانی دستگ.  ی ھا داشته استئداری با امريکاروز بعد قرار دي

. به قصد ترکمنستان پرواز ميکرد که طياره حامل ريگی ربوده و به زور در بندر عباس وادار به نشست شد

ن مصرفش به ا او ختم شد و برای دولت ايریی ھائه نظر ميرسيد، بعد از آنکه بازجو که سخت ترسيده ب"ريگی"

 را به "ظاھر بلوچ"گشت و اکنون گروپ جندهللا فردی به عنوان  اعدام خواھد ًعنوان يک خبرچين ختم شد، حتما

اھد گذاشت اما در  مقرر کرده است و با اينکه دستگيری ريگی بر گروپ جندهللا اثر خاصی خو"ريگی"جانشينی 

 اين دستگيری به زودی اثرات بدش را بر اين باشند عزم جزم در کمک به اين گروپ داشته  ھایئصورتيکه امريکا

  . پ از دست خواھد داد و جدی تر به پيش خواھد رفتگرو

 


