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 :امريکا و گلبدين جان جگر اند

با طالبان و حزب اسالمی اعالن شد و قرار ِ بعد از آنکه ستراتيژی جديد استعمارگرانه امريکا مبنی بر مصالحه 

است به زودی نام ھای بسياری از لست سياه حذف شوند، اينک اولين دور مذاکره ميان حزب اسالمی و امريکا در 

اين ديدار که در آغاز ماه اپريل در واشنگتن ميان ريچارد ھولبروک و داوود . واشنگتن آغاز شده و به پايان رسيد

 امريکا صورت گرفت، عابدی پيامی از سوی گلبدين به اوباما را ۀحزب گلبدين در وزارت خارج ۀعابدی نمايند

تسليم ھولبروک کرد و  درين پيام گفته شده بود در صورتی که امريکا جدولی مبنی بر خروج نيرو ھايش از 

نگوی اين حزب اين انجنير زرغون سخ. افغانستان را اعالن نمايد او حاضر است در يک دولت جديد شرکت کند

تالش ھای کرزی ، انگليس و . مالقات را به آژانس خبری پژواک گفته، اما از جزئيات چيزی بيان نکرده است

امريکا از مدتی به اين سو برای آوردن گلبدين ادامه دارد، اما گلبدين که يکی از جنايتکار ترين سران جھادی است 

زرغون گفته است که دور بعدی مذاکرات به زودی در اسالم آباد بر . ردبه آسانی جرئت آمدن به کابل را نخواھد ک

گلبدين مثل گذشته در چنگ پاکستان و آی اس آی قرار دارد و تمام فعالين حزب او ھم اکنون در . گذار خواھد شد

  .کمپ شمشتو در نزديکی پشاور زير نظر پاکستان کار ميکنند

ی ھا به افغانستان، ايران را ترک گفت ئزندگی ميکرد، بعد از آمدن امريکان گلبدين که با آمدن طالبان مدتی در ايرا

 اين حزب به چھار بخش تقسيم شده ًراتی که در ھشت سال گذشته به وجود آمد، ظاھرائيو به پاکستان رفت و با تغ

ه از پکتيکا و  مخفی است؛ حزب اسالمی به رھبری خالد فاروقی کًحزب اسالمی به رھبری گلبدين که ظاھرا. است

وکيل ولسی جرگه پوشالی است؛ حزب اسالمی به رھبری ھادی ارغنديوال و حزب اسالمی به رھبری وحيدهللا 

با اينکه ھرکدام ازين ھا ادعای رھبری حزب اسالمی را دارند، اما بسياری . سباوون که وزير مشاور کرزی ميباشد

 او اين تشکالت زير نام حزب اسالمی را به وجود ۀه اند و به مشوربه اين باور اند که تمام اينان با گلبدين در رابط

اين حزب و طالبان ۀ کرزی بر  حزب گلبدين درين انتخابات بسيار حساب ميکند و خود را تقريبا نمايند. آورده اند

ی ھا ھم به دنبال ئکاماند تا اينکه جدی باشد و امرياينکه گلبدين چنين پيشنھادی ميکند، بيشتر به ناز کردن مي.  ميداند

  .فرصت ميگردد تا اين نوکر قديمی خود را به کابل بياورد و در قدرت شريک بسازد
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  :  جمعی کابله گور ھای دست

تا . ی امروز ھم ادامه داردئدر سی سال گذشته بيش از يک ونيم مليون نفر در افغانستان کشته شده و چنين قتل ھا

ريف، کابل و چند واليت ديگر اين گور ھا کشف شده ولی چون ھم حال در فراه، ھرات، بدخشان، مزار ش

 پرچمی، ھم جنايتکاران جھادی و ھم جانيان طالبی در قدرت کنونی شريک اند، به اين خاطر –جنايتکاران خلقی 

ن بيش از صد آی قبل در پلچرخی گور بزرگی که درچند. جمعی نگشته استه کسی به دنبال اين ھمه قتل و گور دست

 شد که ھمه به اين باور بودند که اين کشتار از زمان خلقی ھا و پرچمی ھاست و پيدا شده بودند، روی ھم انبارفر ن

زيرا در ھر دوره . گفته شد که اين استخوانھا به طب عدلی سپرده شده است که زمان اين کشتار مشخص گردد

اما دوباره اين .   قاتالن مشخص نيز ميگرددن زمان کشتار به صورت مشخص قاتل يائيکشتار بوده است و با تع

جا شده ه گور ديگری که در دشت چمتله پيدا شد، کشته شدگان در زيرخانه ھا جاب. تحقيق مسکوت گذاشته شده است

اين زيرخانه ھا در زمان روسھا حفر شده بود، اما بسياری به اين باور بودند که اين افراد در زمان جنگھای . ند بود

ھمه در کابل به اين . تنظيمی به قتل رسيده و درين جا دفن شده بودند، چون استخوان ھا بسيار خراب نشده بودند

اما بازھم گفتند که تحقيقات  در اين .   صورت گرفته استباور بودند که اين کشتار توسط حزب اتحاد اسالمی سياف

 ه اپريل گور دستجمعی در مرکز تربي۵وقت جواب تحقيقات روشن نشد و اينک به تاريخ  مورد ادامه دارد، اما ھيچ

 بسياری .مشخص گرديد جمجمه و استخوان ١۵ن بيش از آ پيدا شد که در  مقابل پوھنتون کابللدين ل امعلم سيدجما

به قتل رسيده و چون حزب جنايتکار وحدت ھا فکر ميکنند اين افراد در جريان در گيری ھای جھادی ز مردم ا

اسالمی افغانستان در جريان اين درگيری ھا  درين جا استقرارداشت، لذا اين را ھمه ميگويند که اين جنايت مربوط 

. ر جريان کندن کاری درين جا پيدا شده استاين گور مثل گور ھای ديگر به طور تصادفی د. به حزب وحدت است

پروژه عدالت انتقالی کميسيون حقوق بشر در کابل ابراز داشت که در اين چند سال اخير بيشتر به اصطالح ول ؤمس

  .جمعی در سراسر کشور پيدا شده استه  گور دست١٨٠از 

  :طالبان به سالح ھای جديدی دست يافته اند

يک ماه قبل ھم گفته شده بود . ی دست يافته اندئی جديد ضد ھواد که طالبان به سالح ھااز چندی به اينسو گفته ميشو

 اينبار جنرال جيمز. که ايرانی ھا موشک ھای ضد ھيليکوپتر به طالبان داده اند، اما ايرانی ھا اين را رد کردند

ی را ئ ضد ھواکه طالبان اين سالح ھایاين. ی در افغانستان اين ادعا را کرده است ئکانوی قومندان تفنگداران امريکا

اما بسياری فکر ميکنند که اين موشکھا از . ی پيدا کرده اند، تا حال اين جنرال  ابراز نظری نکرده استئاز چه جا

 ھزار قبضه ١۵ی ھا اعالن کرده اند که حدود ئ امريکاحاليست کهاين در . ايران و روسيه به طالبان ميرسند 

 مليون يورو خريداری ٢ی ھا  از کرواسی به ارزش ئبق را امريکاده از زمان يوگوسالويای ساکالشينکوف باقی مان

 ھا که سال گذشته سالح کالشينکوف را از اردوی افغانستان ئیامريکا. و در اختيار اردوی افغانستان قرار ميدھند

، سربازن و افسران اردوی ند را در اختيار شان قرار داد١۶ امئیی امريکا و در عوض مسلسل ھاندجمع کرد

افغانستان ازين سالح که در ھر شرايط جوی کار کرده نميتواند، ناراضی بوده و کالشينکوف را برای جنگ در اين 

 ھزار قبضه کالشينکوف به افغانستان آورد و بعد اعالن ١٢٠ئی يک کمپنی امريکاًقبال. منطقه بھترين سالح ميدانند

ليکوپتر وارد افغانستان موشکھای ضد ھبا اين اعالن که .  آن در افغانستان گم شدۀ ھزار قبض٨۵شد که ازين جمله 

 یليکوپتر انجام ميگيرد، با نوعن عمليات شان با ھ اشغالگر امريکا و ناتو که بيشتري قوایئیھواشده است، نيروی 

  . اضطراب روبرو شده اند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :پولند نيروی بيشتر می فرستد

 سرباز ۴٠٠ولند ديروز ضمن سفرش به کابل ابراز داشت که کشورش نزديک به س جمھور پئيليخ کازنسکی ر

 اشغالگر دارد ی در چوکات ناتوسرباز ١۶٠٠در حال حاضر پولند بيشتر از . ديگر به افغانستان روان خواھد کرد

 عضو ١٩٩٩ پولند در سال. غزنی مستقر ھستند و به کشتار مردم ادامه می دھند واليت جنوبقسمت  در ًکه عمدتا

در حالی که پولند، ھنگری و ديگر کشورھای اروپای شرقی چون نوکران بی مزد در . پيمان اشغالگر ناتو شد

 شان می کشند و  توحش تيغ باخدمت امپرياليزم امريکا قرار دارند، از يکسو  با گسيل سربازان تازه،  مردم ما را 

را می آويزند و به اين صورت به تحقير مردم ما "  زنانئیرھا"از سو ديگر ھرازگاھی به گردن اين و آن مدال 

  .دست می زنند

 


