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   افغانستان - گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۶٢(  

  
  

  :ممنوعيت رسانه ھا از تصوير برداری در جريان حمالت طالبان

 کابل سيتی سنتر و مھمانخانۀ ھندی ھا در کابل، وزارت داخله و رياست امنيت افغانستان بعد از حملۀ طالبان بر

اعالن کردند که بعد ازين به رسانه ھا اجازه داده نخواھد شد که در جريان عمليات به محل حادثۀ بيايند و از جريان 

با . ختلف افغانستان رو به رو شدی از سوی رسانه ھای مئاين اعالن با واکنش ھا. عمليات تصوير برداری کنند

اينکه اين اقدام از سوی ھالبروک و کلينتون رد شد، اما بسياری به اين باورند که اين اعالن بدون رضايت آنان 

گرچه وزارت داخله گفته بود که اين تصميم توسط شورای امنيت ملی که حال سپنتا در . صورت گرفته نميتواند

ی با تمام اين غوغا ھا.  اين شورا دخالتش را در اين تصميم رد کردًاه است، اما بعدس آن قرار دارد، گرفته شدأر

يا در جريان عمليات رسانه ھا آعده ای در مطبوعات بازھم اين طرح عملی شدنی است و بعد در عمل ديده شود که 

  ؟اجازه خواھند يافت که تصوير برداری کنند ياخير

    

  :ين ميان طالبان و حزب گلبددرگيری

 ميان افراد وابسته به حزب اسالمی گلبدين و طالبان در منطقۀ کوک چنار بغالن مرکزی بر سر  به روز ھفتم مارچ

 تن ۴٠ تن و حزب اسالمی ٢٠ن طالبان آوری عشر و حاکميت بر اين منطقه درگيری سختی رخ داد که در آجمع

رار کرده و با سالح دست داشته ای شان به دولت  تن از نيرو ھای حزب اسالمی از صحنۀ جنگ ف١٢٠. تلفات دادند

ميرويس قومندان عمومی حزب اسالمی از منطقه گريخته و به جای نامعلومی پناه . افغانستان تسليم شدندپوشالی 

 سختی از طالبان از اين منطقه فراری هی اين که نيرو ھای حزب اسالمی با چشيدن ضربئرف نھابرده است و ح

  . شده اند

ن آان جنگھای ضد شوروی واليت بغالن يکی از پايگاه ھای اساسی حزب اسالمی به حساب می آمد که دراز دور

بعد از آمدن طالبان به کابل و فرار گلبدين ، او به بغالن رفت . قومندان بشير بغالنی و مامور غيور حاکميت داشتند

ر شکست خوردند، به بغالن جمع شده و توسط ن جا به ايران گريخت و بعد از آنکه طالبان بار اول در مزاآو از
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اما اين دو نيروی .  کندز رفته و بار ديگر مزار را فتح نمودندهنجا بآبشير بغالنی حمايت شدند که بعد ھا از 

 که ھريک از ًفاشيستی و جنايتکار ممکن نيست در کنار يکديگر بتوانند به صلح و ھمکاری زندگی کنند، مخصوصا

اکميت مطلق برمردم و فشار آوردن و پول جمع کردن ميباشند، لذا تحمل يکی برای ديگری آسان مند حه  عالقآنان

بسياری از صاحب نظران به اين باور اند که اگر ای اس آی درين درگيری مداخله نکند و راه آشتی ميان . نيست

حزب . ند، گسترش خواھد يافتطالبان و حزب اسالمی را مساعد نسازد، اين جنگ در نقاط ديگر که ھردو نيرو دار

اسالمی و طالبان در وردک، لوگر ، بغالن ، کندز ، نورستان و کنر دارای نيرو بوده و ميتوانند ميان خود درگيری 

 با دولت کار ميکنند، فشار طالبان ًزيادی از افراد حزب اسالمی فعالۀ چون عد. ھای خونينی را به وجود بياورند

ی آی اس آالمی بيشتر به دولت نزديک شود ولی تمام اين حرکت ھا را سياست ھای باعث خواھد شد که حزب اس

  .که ھردو را در مشت خود دارد، مشخص خواھد کرد

  

  :دستگيری سران طالب در پاکستان ادامه دارد

الش افغانستان تپوشالی اردو و استخبارات پاکستان تا حال ده تن از رھبران طالب را گرفتار کرده و اينک دولت 

امريکا نيز خواھان چنين استردادی است و به اين صورت اين کار . دارد تا اين افراد را پاکستان به او تحويل بدھد

انجام خواھد داد تا حال روشن نيست ، چه  درين مورد بعد از تحويلگيری دست نشاندهاينکه دولت . انجام خواھد شد

رام آرام در مصالحه آتحويل گيری بار ديگر رھا خواھند شد و ز ابعد اين اسيران اما بسياری به اين باورند که 

در ميان دستگير شدگان که حال تعداد شان به بيست نفر رسيده، مال برادر، مولوی کبير، . شرکت داده خواھند شد

گير آخرين فردی که دست. مال طيب، مال سالم و مال معتصم از مھمترين آنھاست که در رھبری طالبان کار ميکردند

در که شد، مال آغاجان معتصم است که داماد مال محمد عمر ميشود و در زمان امارت طالبان وزير ماليه بود 

ال نبودند، اما دستگيری و ھياھوی آن بر طالبان  با طالبان چندان فعًبا اينکه اين افراد اخيرا. کراچی زندگی ميکرد

پاکستان ھر تغييری در افغانستان را بدون حضور خود نميپذيرد و . در افغانستان و پاکستان اثر بد به جا مانده است

 صدراعظم ھند که در  توسطاين را امريکا ھم قبول دارد، لذا رفتن کرزی نزد شاه عربستان و تشويق شاه عربستان

شفت و اينک آ کند ھم امريکا و ھم پاکستان را سخت بر ءۀ صلح ميان طالبان و دولت پوشالی نقش ايفاپروس

ی را که کرزی روی شان سرمايه گذاری کرده بود، تا با آنھا اين مصالحه صورت بگيرد، قبل از رسيدن به ئھمانھا

 گروه حقانی و ،گروه طالبان. ان کار ميکندپاکستان اکنون با سه گروه در افغانست. چنين کاری ھمه را دستگير کرد

اما در ميان اينان درين اواخر گروه حقانی فعال تر بوده، عمليات اخير بر مھمانخانۀ ھندی ھا و کابل . حزب گلبدين

پاکستانی ھا برای اينکه از يکسو پروسۀ کرزی مبنی . سيتی سنتر با ھمکاری اين گروه و لشکر طيبه صورت گرفت

 حذف نموده یو از سوی ديگر طالبان متزلزل را از رھبر برخی از طالبان را فلج کرده باشدکه ا بر مصالحه ر

باشد دست به اين دستگيری ھای بزرگ زد و معلوم نيست که در لست دستگيری پاکستانی ھا چند نفر جا دارند و تا 

  .چه زمانی اين دستگيری را ادامه ميدھد

  

  :يدندسران طالب در پاکستان به قتل رس

 پاکستانی محلی در مھمند ايجنسی پاکستان را به طور ناگھانی بمباران کردند که بعد یروز شش مارچ ھليکوپترھا

 الرحمن ھم ميرود، ھمچنان دريک ءاعالن شد، مال فقير محمد درين عمليات به قتل رسيده و احتمال قتل مولوی ضيا

مولوی فقير محمد که يکی از . بان پاکستانی نيز به قتل رسيدحملۀ ديگر مولوی فتح محمد يکی ديگر از رھبران طال
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د ميخواست تا رھبر طالبان و جانشين او شود که با حسو بعد از مرگ بيت هللا مبودنام طالبان پاکستانی رھبران ب

سال گذشته که اردوی پاکستان بر باجور حمله کرد، مولوی فقيرمحمد . ود رو به رو شدحسمخالفت حکيم هللا م

رھبری نيرو ھای طالب را به عھده گرفت و بعد از يکماه جنگ در برابر اردوی پاکستان شکست خورد و به 

وی . وی که از قوم مومند است کمتر چانسی برای رسيدن به رياست تحريک طالبان را داشت.  شدفراریوزيرستان 

ستخبارات پاکستان موفق به کشف الرحمن شرکت کند که اءقرار بود که به طور خصوصی دريک جلسه ای با ضيا

ی او را به قتل رساند و از ويرانه ھای که درين ئسای ھواآ يک حملۀ برق بان شد و آاين جلسه ، زمان و جای 

اين ضربه برای طالبان بسيار کشنده بود . الرحمن ھم به قتل رسيده باشدءبمباران باقيمانده، کسی شکی ندارد که ضيا

ان در يک بار در حالی که طالبان پاکستانی زير فشار سنگين اردوی پاکستان قرار دارد، و از دست دادن سه قومند

  . برای شان بسيارخطرناک تمام خواھد شد

 

  :کشتار در بادغيس

بعدا اين دو مرد به .به روز ھشت مارچ دو مرد ،  در واليت بادغيس با بيرحمی خاصی زنھای شانرا سر بريدند

ويد که اين دو تن معتاد بوده اند، اما اينکه چرا دو مرد معتاد در پوليس ميگ. تگير شدنديس دسوسيلۀ نيرو ھای پول

  .روز ھشت مارچ که به روز ھمبستگی زنان مشھور است سر ھای زنان شانرا از تن جدا کرده معلوم نيست

دند و بعد از آنکه  مارچ در اثر انفجار يک ماين در منطقۀ کومور اين واليت دو نفر کشته ش٨درين حال در روز

نيرو ھای پوليس به اين منطقه رسيدند، يک مين ديگر انفجار کرد که در اثر آن يک غير نظامی و دو پوليس کشته و 

درين اواخر طالبان در بادغيس فعاليت ھای چشمگيری داشته و با استعمال مين جان صد ھا . دو پوليس زخمی شدند

  .تن را گرفته اند

  

  :ُغدندستگيری يحيی آدم 

ی است که سالھا با القاعده زندگی دارد و اعالميه ھای طالبان به زبان انگليسی ئی ھائيحيی آدم غدن يکی از امريکا

ی ھا او را نفر سوم القاعده ئامريکا. ار اسامه و الزواھری استرا او ترتيب ميدھد و در بسياری از مشوره دھی ھا ي

گفته ميشود که . او انعام مانده و او خواھان نابودی امريکا و اسرائيل ميباشدد و چند مليون دالر برای گرفتاری نميدان

باد کراچی دستگير شده است و تصوير ھای او از طريق بسياری آاو به روز يکشنبه ، ھفتم مارچ در منطقۀ نوری 

مشابه او را دستگير کرده از رسانه ھا پخش گرديد، اما حال وزير داخلۀ پاکستان ميگويد که آنھا يحيی آدم نه که فرد 

و دوباره رھا کرده است، اما رسانه ھای چاپی پاکستان نوشته اند که فرد دستگير شده خود آدم يحيی است که در 

باد آورده شده است اما اينکه چرا دولت پاکستان دوباره اين دستگيری را رد ميکنند ، آکراچی دستگير و به اسالم 

  .  عنوان شده باشدای ھئا چيزی از سوی امريکا و يمسايل امنيتیامکان دارد 

  
  
  
   
 


