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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ می ٠٨

 

 در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٠٨( 
  :ھشت محافظ افغان يک کمپنی امنيتی به قتل رسيدند

 متی، ولسوالی گيالن واليت غزنی، ھشت تن از اعضای يک کمپنی امنيتی در  پلۀبه تاريخ  سوم اپريل، در منطق

با .   غزنی تصديق کرده استواليت قتل رسيدند و اين را قومندان امنيه هوھای ناتو در غزنی بر نيئیۀ ھوالاثر حم

 گمان طالب بودن به اينکه ناتو در اين مورد اظھار نظری نکرده است، اما گفته می شود که ناتو اين ھشت تن را به

اين بمباران در حالی صورت گرفت و اين ھشت تن به قتل رسيدند که کرزی يک روز قبل از . قتل رساندند

 تن از افراد غير ملکی را ٤٠اين نيرو ھا در ماه گذشته . وھای ناتو در خواست کرد که از بمباران دست بردارندرني

ت نشان دادند که حرف ھای مفت کرزی برای شان پشيزی ارزش در واليت کنر به قتل رساندند و به اين صور

در اين .  س ھمه خارجی ھا قرار دارندأ تا است که در ر٢٦ ن امنيتی در افغانستان اکنویکمپنی ھا. داشته نمی تواند

ای دستان کشور ھه  درصد سالح ب١٤  به عنوان مالکان و مديران ارشد، ئی و امريکائیکمپنی ھا يک در صد اروپا

 درصد ديگر جوانان افغان اند که از بيکاری جبراً به کار در اين کمپنی ھا ٤٥می باشند و .. ھند، سريالنکا، نيپال 

  .کشانده می شوند و چون مورچه ھای بی ارزشی به قتل می رسند

  

  :يرات در رده ھای باالئی امريکايتغ

 در بخش ھای مھم نظامی و استخباراتی اياالت متحده راتی را که از چند روز به اين سوييباالخره بارک اوباما تغ

پنتاگون می  رين رابرت گيتس وزيردفاع امريکا درات مھم، لئون پانتا جانشييدراين تغ. ينی می شد، اعالن کردبپيش

جان الن لوی درستيز قوای مرکزی امريکا قومندان عمومی نيرو . رايان کراکر سفير امريکا در کابل می شود. گردد

ی امريکا و ناتو در افغانستان می شود و جنرال ديويد پتريوس رياست سازمان مرکزی امريکا يا سيا را به عھده ھا

 . می گيرد
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 از سوی جورج بوش به اين سمت برگزيده شد و چون با به ٢٠٠٦رابرت گيتس که از حزب جمھوريخواه است، در 

ا در افغانستان و عراق، ادامۀ سياست ھای جورج بوش قدرت رسيدن بارک اوباما، سياست ھای اصلی نظامی امريک

 که ناشی یری نياورد و ديده می شود که در اين مدت ميان گيتس و اوباما برخوردييبود، لذا اوباما در اين پوست تغ

ود  به وجود نيامد و اوباما گاھی از کارکرد اين وزير دفاع ناخوشنود نبود، اما خود گيتس گفته بباشداز نارضايتی 

با اينکه گفته می شد که پتريوس  بعد از رخصت شدن از .  رغبتی به ادامۀ کارش در پنتاگون ندارد٢٠١١که بعد از 

افغانستان ميل شديد به فرماندھی نيروھای متفقين در اروپا دارد، اما اينک قرار است به عوض لئون پانتا رياست 

آقای رايان کراکر که بعد از سقوط طالبان مدتی سفير .   بگيردسازمان استخبارات مرکزی امريکا يا سيا را به عھده

امريکا است و جان الن که عوض ۀ امريکا در افغانستان بود و بعد به عراق رفت يکی از دپلمات ھای کار کشت

  ميانه ویآسياوليت عمليات در ؤتيز قوای مرکزی امريکا بود که مسپتريوس به افغانستان می آيد، قبالً لوی درس

خاور ميانه را به عھده داشت، گرچه او از پتريوس يک ستاره کمتر دارد، اما با نظارت مستقيم بر کار قوای امريکا 

  .ی را در افغانستان روی دست بگيردئدر اين منطقه به کارش وارد بوده و از قبل می داند که چه برنامه ھا

اخ سفيد چقدر به افغانستان بسته شده، به خاطريکه از رات نشان می دھد که سياست نظامی و استخباراتی کيياين تغ

ر است سه تای آن به صورت مستقيم به افغانستان رابطه می گيرد و فقط يکی آن يي پوست مھمی که در دست تغ٤

 در ئیامريکا  امروز نسبت به ھر جا. ضمن اينکه به افغانستان ارتباط دارد، اما ساحۀ بزرگتری را احتوا می کند

لذا سياست گرايش به سوی کار . بزرگترين رقم نيروی نظامی و بيشترين مصرف را در افغانستان دارددنيا، 

 که بيش ئیيک قومندان امريکا. استخباراتی و کاھش کار نظامی به نحوی با آنچه در افغانستان می گذرد، پيوند دارد

 ھا ئی نشان می دھد که بعد از اين امريکااز يکسال در افغانستان می جنگد، اکنون به رياست سيا می رسد و اين

تی قرار می ابيشتر با استخبارات درافغانستان کار می کنند و حتی به نحوی کار نظامی را در گرو کار استخبار

 در افغانستان به رھبری سازمان سيا انتخاب می شود و ئی ستاره، قومندان نيرو ھای امريکا٤يک جنرال . دھند

ايکانبری که خود .  در افغانستان مقرر می گرددئیاره کم برای قومندانی نيرو ھای امريکاعوض جنرالی بايک ست

 در افغانستان، ئی با جنراالن امريکااً جنرال و يکی از فرماندھان نيروی نظامی امريکا در افغانستان بوده و اکثر

 تنش آلود بوده، اينک  به جايش اً مخصوصاً جنرال مک کريستال روابط خوبی نداشته و روابطش  با کرزی نيز اکثر

يک دپلمات غير نظامی به عنوان سفير به افغانستان می آيد، چون امريکا در افغانستان وارد مرحلۀ جديدی از 

  .حضور دايمی خود می گردد، لذا بخش عمدۀ فکتور ھای تبديلی با اين وضعيت ھمگامی دارد

وليت امنيت را به قوای مسلح دولت افغانستان بسپارد و خود به ؤ مس تا بعد از چند ماه آرام آرامامريکا تصميم دارد

طور سيستماتيک از جنگ دست بکشد و در پشت صحنه حضور نظامی اش را حفظ کند و فقط در حاالت 

 بيشتر به نرمش و انجام کار سياسی و رھبری قوی ه ایاضطراری وارد معرکه شود، لذا برای انجام چنين پروس

ول نظامی را به کار استخباراتی گسيل می کند و کار نظامی را به فرمانده ؤبه اين خاطر مس. از دارداستخباراتی ني

تی می سپارد و سفارت خود را در کابل  از سفيری با فکر  نظامی بيرون می آورد و به دپلمات کارکشته ااستخبار

ارد، برای ادامۀ بی سرو صدای اين پروسه ای که در چندين نقطۀ اصلی و بحرانی اين منطقه کار کرده و  تجربه د

تمام اين ھا نشان می دھد که امريکا واقعاً در دوران خاص و جديدی در افغانستان قرار . به افغانستان می فرستد

نيم  تا حدی حساب را با طالبان و القاعده يک سره خواھد کرد، مخصوصاً که می بي٢٠١٤گرفته و تا رسيدن به 

والنش در اين منطقه، به شدت کاھش به وجود آورده و اينک سيف العادل مصری ؤافراد و مسالقاعده در تعداد 

فرمانده عمومی القاعده در مناطق قبايلی پاکستان را نيز به جای ديگری منتقل ساخته و عوضش مال شکور 
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طول خزان و زمستان  نيز مدعی اند که طالبان در ئیفرماندھان امريکا. ترکستانی را به اين وظيفه گماشته است

گذشته پايگاه ھای مھم شان را از دست داده و ديگر توان مقابله با قوای ناتو را ندارند، مخصوصاً که طالبان 

  .پاکستانی و القاعده بعد از اين کمتر از طالبان حقانی و مال عمری پشتيبانی عملی خواھند کرد

رات جدی رونما يياراتی امريکا عمدتاً در پيوند با افغانستان تغ فرماندھی نظامی و استخبئیبا اينکه در رده ھای باال

راتی به ييشده است، آرام آرام و موازی با آن  در صالحيت ھای سياسی، نظامی و اقتصادی دولت افغانستان نيز تغ

مين امنيت  أوليت ھای مھمی در حد تؤصالحيت نمی تواند قادر به اخذ مسچون يک دولت  بی . وجود خواھد آمد

شود، لذا بعد از اين دونر ھا پول بيشتری از طريق دولت افغانستان به مصرف خواھند رساند، دفتر يونامای سازمان 

 در درون دولت افغانستان ٢٠١٤ملل بخشی از اختيارات سياسی اش را به دولت افغانستان منتقل خواھد کرد و تا 

 و انگليسی در افغانستان شکل ئیه دِھۀ استقرار نيرو ھای امريکارات مھمی رونما خواھد گشت و اينگونيينيز تغ

  . خواھد گرفت و باالخره اين دوره نيز به پايان خواھد رسيد

  

  :عمليات بدر طالبان

 از آنکه نيرو ھای اشغالگر در افغانستان چند بار از عمليات نظامی به نام ھای مختلف ياد کردند و باالخره بعد

 اين بھار نيرو ھای طالبان دست به عمليات وسيعی خواھد زد، اينک طالبان گفته اند که در سر اعالن کردند که در

 ، قطار ھای ئیھدف اين عمليات حمله بر پايگاه ھای امريکا. تا سر افغانستان عمليات البدر را شروع خواھند کرد

س ئيبا اين عمليات تا حال قادر به قتل ر. رو ھای پوليس و اردوی پوشالی استاکماالتی، اراکين دولتی، افراد و ني

 داخل شد و با رگبار گلوله تفنگ حين جلسه با ئیيک پيلوت در قول اردوی ھوا. شورای صلح ھلمند و پکتيا شده اند

اما مردم در کابل با .  نظامی خارجی را کشت و شش افسر افغان را زخمی کرد و باالخره خودش به قتل رسيد٧

سر می برند و برای کارھای غير مھم بيرون نمی روند و رفت و آمد اراکين دولتی با امنيت اضطراب و دلھره به 

اما اينک که اسامه يکی از .  در کابل کم شده استئیبيشتر صورت می گيرد و رفت و آمد ھای تانکھای امريکا

.  ھستندئیه و آماده انتقام جويت بيشتر فرا گرفتاندوستان نزديک مال عمر در پاکستان به قتل رسيد، طالبان را عصب

گرچه طالبان افغانی در اينمورد چيزی نگفته و طالبان پاکستانی اخطار کرده اند، اما کسی باور ندارد که مرگ 

  .عمليات البدر خود را در اين انتقام گيری نشان ندھند.  سکوت و آرامش بگذردهاسامه با اين ھم

 

  :اسامه کشته شد

سردمداران امپرياليزم امريکا که ھر لحظه قادر بودند که اين مزدور ديروزی . به قتل رسيدباالخره اسامه بن الدن 

شان را به قتل برساند، باالخره چون اسامه از مصرف افتاد و در گوشۀ پاکستان با چند زن و فرزند فقط به تدوای 

. له را تبليغ کردندأوی زيادی اين مسرياليستی با ھياھخود می پرداخت، او را کشتند و به اين خاطر رسانه ھای امپ

  .سردمداران امپرياليستی در اروپا با شادی مرگک خاصی اوباما را قھرمان ضد تروريستی جھان معرفی کردند

ھليکوپتر ھای .  سپتمبر پر ھياھو بود، مرگ اسامه نيز چيزی کمتر از آن نداشت١١ به ھمان پيمانه که عمليات 

 آباد، کنار يک پايگاه مھم نظاميان پاکستانی  ھيبت دقيقه ای، در ٤٠ی، طی عمليات  در نيمه شب اول مئیامريکا

اسامه را به قتل رساندند و بعد اوباما رئيس جمھور امريکا خبرآن را برای جھانيان اعالن کرد که با واکنش ھای 

جسد اسامه .   سر می دادندئی شعار ھای ضد امريکاکهدر کويته تظاھرات وسيعی به راه افتاد . مختلف، استقبال شد

 ھا نخواستند که برای پيروانش زيارت ئیبه خاطری که گفته شد ھيچ کشوری حاضر به پذيرش او نبودو ھم امريکا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

شود، در بحيرۀ عرب دفن گرديد، روز کشتن او ھم که مصادف به روز بين المللی کارگر است دقيقاً انتخاب شده بود 

  . مھم بين المللی، مرگ اسامه ياد بودی نداشته باشدتا در تاريخ با ياد اين روز 

 فرزند الدن بود، در ٥٧وی که ھفدھمين فرزند از . اسامه در ده سال اخير يکی از خبرساز ترين مردان جھان بود

 ١٩٨٨ اسالمی در سلک سلفيت در آمد، در ئیانجنيری ساختمان خواند و با بنياد گرا.   در رياض زاده شد١٩٥٧

از طرف امريکا  سپتمبر ١١  حادثۀلقاعده را از ھفت گروه عربی و عجمی در پاکستان سازمان داد  و درسازمان ا

  . آن عمليات گرديدسازماندھی متھم به 

اسامه دستور عمليات ھای انتحاری ، انفجاری، دست و پا بريدن، قصاص و گردن زدن را داد، سنگسار زنان را 

. خی از افراد عقده ای و بنياد گرا در کشور ھای عربی و غير عربی خانه نمودپيشه کرد  و به اين صورت بردل بر

غيب شدن او بعد از عمليات توره بوره، بيشتر او را معما ساخت و برخی از تحليلگران را به اين نتيجه رساند که نه 

القاعده و سيا ھماھنگی وجود تنھا ُدم اسامه زير پای سازمان سيا قرار دارد که در عمليات يازده سپتمبر نيز ميان 

  .داشته است

با اين که اسامه از مدت ھا جايش را در القاعده به الظواھری سپرده بود و زير ديد و حتی در تيررس امريکا قرار 

داشت و کشتن او در آستانۀ انتخابات رياست جمھوری امريکا برای اوباما و دموکرات ھا دستاورد مھمی به حساب 

مورال .  شاخۀ آن در سر تاسر جھان اثرات معينی به جا می گذارد٣٤گ او مطمئناً  بر القاعده و اما مر. می آيد

ن می آيد، از نظر مالی ضربه می خورد ئيرھبران القاعده که باالخره تمام شان به اين سرنوشت دچار خواھند شد، پا

  . اسامه ديگر در القاعده وجود نداردو در درازمدت بحران رھبری آن را تھديد می کند، چون فرد تثبيتی مثل 

با اينکه امريکا و پاکستان از دست داشتن نيروھای امنيتی پاکستان به علتی که در محراق خونخواھی اسامه قرار 

اما  ھيچ عقل سليمی . نگيرند وبا انتقاد و يورش بنياد گرايان اسالمی در اين کشور روبه رو نشوند، انکار می کنند

 در کنار سه پايگاه نظامی، عمليات گلوله و آتش را انجام ئیرده نمی تواند که ھليکوپتر ھای امريکااين را قبول ک

دھند، اما اين نظاميان فقط نظاره گر باشند و بعد از طريق راديو ھا بشنوند که اين ھمه گلوله بر سر اسامه خالی شده 

 آی اس آی به  رھبر آنان خيانت کرده و بعد از اين نمی سران القاعده اين را می دانند که باالخره پاکستان و!! است

اقبال لشکر طيبه برای رھبری . توانند، به اين شبکه اعتماد کنند و به اين خاطر کمتر در پاکستان باقی خواھند ماند

  .بنياد گرايان اسالمی در اين منطقه بيشتر عروج خواھد کرد

ه آزادی و تحصيل زن، برخورد ھستريک نشان می داد و بخشی از   با اينکه اسامه چندين زن داشت، اما نسبت ب

به اين خاطر . بود» شيخ الکبير«برخورد ھای زن ستيزانۀ طالبان در دوران امارت شان، متاثر از نظرات اين 

طرز . مرگ اسامه نمی تواند مورد استقبال بيشتر زنان آزد انديش کشور ما و تمام کشورھای اسالمی قرار نگيرد

کر و انديشۀ به شدت پوسيده و عقب مانده ای که تا حال بر روان طالبان سنگينی می کند و ھمه شاھد بوديم که به تف

مجردی در سال گذشته، پای القاعده در کندز باز شد، زن و مرد جوانی را بی آنکه زمينۀ دفاع برای آن دو وجود 

با اينکه حال اسامه زنده نيست، اما صد ھا اسامۀ . دند، سنگباران کرئیداشته باشد، به جرم زنا با محاکمۀ صحرا

ديگر در القاعده وجود دارند و با اينکه نمی توان آنان را با اسامه ھم وزن قرار داد، اما قادرند که سالھا قطار 

  . ه جلو ھدايت کننددر تقابل با تروريزم دولتی ناتو و در رأس آن امريکا، برا مذھبی تروريزم 

   

  

  


