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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ جون ٢٦

  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)١١٤(  
  

  :قاتالن جانی اعدام شدند

 جون در زندان پلچرخی به دار زده ٢٠کرده بودند، به روز دو تن از قاتالنی که بر کابل بانک در جالل آباد حمله 

ھمه  که مسکونۀ وزيرستان شمالی بود، در اين روز با پوشيدن لباس نظامی وارد کابل بانک شد و "زرعجم". شدند

ھمکار او . او در رھرو يک يکی را طلب می کرد و با فير کالشينکوف می کشت. ن را به گروگان گرفتامراجع

 نفر را ٤٢ع هللا مسکونۀ ولسوالی مروره واليت کنر نيز به چنين کشتاری دست زد و اين دو باالخره قاری مطي

  . نفر ديگر را زخمی کردند که در ميان کشته شدگان فقط ھفت نفر نظامی بود٩٠کشتند و 

 حکم " مطيع هللاقاری" و "زرعجم" دو نفر با ھمکار ديگر شان به نام دادمحمد دستگير شدند و محکمه برای اً بعد

اين حکم اعدام باالخره به وسيلۀ کرزی توشيح شد و به اين تاريخ . اعدام و برای دادمحمد بيست سال زندان خواست

  .عملی گرديد

 الدين حقانی به رسانه ھا اعالن کرده بود که چون سراجدر ھفتۀ گذشته ، صالح الدين ايوبی يکی از سخنگويان مال 

 زرعجم و قاری مطيع هللا ھر دو اسيران نظامی اند، پس دولت و ھيچ ،ھمه نظامی بودندکشته شدگان کابل بانک 

  .قاضی حق اعدام او را ندارد که اگر چنين کاری شد، اين گروه حکم اعدام قاضيان را صادر خواھد کرد

شتن اين افراد به بعد از دستگيری زر عجم که فرد قبايلی از وزيرستان شماليست، او در صحبتی اعالن کرد که از ک

برخی ھا بعد از دستگيری اين جنايتکار را . شدت لذت می برد و خوش داشت که اين انسان ھا را اعدام می کرد

دست نشانده دارای مشکل روانی عنوان کردند، اما مردم تمام افغانستان که فلم کشتار او را ديده بودند، از دولت 

 زده شود  و باالخره در روز دوشنبه اين دو قاتل در زندان پلچرخی به دار تقاضا می کردند که بايد اين جانی اعدام

  .شدند

  :به ارتباط اين خبر بايد افزود
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برای در اساس نمی تواند با اعدام موافق باشد و بايد با حرکت از احترام به حق حيات انسانی اين که ھر نھاد انقالبی 

 ادارۀ مستعمراتی کابل ديگر قضيه آن است که اصوالً ، يک طرف قضيه است، طرف ايدلغو آن مبارزه نم

 حاکميت خود را از ارادۀ مردم نگرفته تا بر آن اداره مشروعيت تدوير يک محکمۀ ذيصالح را دارا نيست زيرا 

ادعای باند جنايتکار به ارتباط مبنای قانونيت و مشروعيت مردمی حق تدوير ھمچو محاکمی را دارا باشد و اما 

، لذا بايد از  نکتائی دار آن که گويا آنھا اسرای جنگی اند که در جريان جنگ دستگير شده انددافعانحقانی و م

  :مصونيت قوانينی که اسرای جنگی را حمايت می نمايد برخوردار باشند، بايد افزود

را که مدافعان  یحتا اگر پذيرفته ھم شود که مزدوران طالب نيروھای جنگی اند، نبايد يک اصل ديگر ھمان قوانين

 وقتی سربازی به عمد يک فرد غير نظامی را :نکتائی دار طالب بدان استناد می ورزند فراموش نمود که گفته است

" اسرای جنگی"به قتل می رساند، حرکت وی به مثابه جنايت عليه بشريت به شمار رفته، نمی تواند از مصونيت 

  .برخوردار گردد

  

  :حمله بر حوزۀ يک

 جون سه فرد انتحاری که لباس اردوی دولت پوشالی را به تن داشتند، خود را به حوزۀ يک پوليس ١٧به تاريخ  

در اين اثنا درگيری . شھر کابل در ناحيۀ مندوی داخل می کردند که پوليس مانع داخل شدن آنان به داخل حوزه شد

توفيت کابل داخل شده و خود را در ميان شديدی بين پوليس و دو فرد انتحاری رخ داد، در اين حال فرد سوم به مس

اما دو طالب در گير بعد از يک ساعت .  نفر کشته و شش نفر زخمی شدند٥مردم عوام منفجر نمود که در اثر آن 

  .درگيری از پا در افتادند و ھر دو به قتل رسيدند

آيد، از موجوديت حوزۀ پوليس در بعد از اين حادثه مردم مندوی که از پر بيرو بار ترين مناطق کابل به حساب می 

آنان مندوی را بازار اصلی و پر رفت و . اين منطقه اعتراض کرده، خواھان کشيده شدن پوليس از اين منطقه بودند

 در اين جا خالف تمام پرنسيپ ھای نظامی و ملکی می ه ای راآمد کابل می دانند و به اين خاطر بودن چنين حوز

  .دانند

 خود را در نقاط حساس "اردوی ملی" ، افراد طالب و القاعده تالش دارند تا با پوشيدن لباس از چندی به اين سو

ی و در تعليمگاه پوليس در ننگرھار انجام دادند و ئ ھواپوھنتوندر وزارت دفاع، در را اين کار . نظامی برسانند

ن به شکل نفوذی در اين اردو داخل شده انتحاری ھای آنااز  تن ٨٠٠طالبان اعالن کردند که . تلفات بسياری گرفتند

 تن از اعضای ٨٠ی ھا اعالن کردند که ئبه اين خاطر امريکا.  خواھند دادو در مواقع معين حمالت شان را انجام

اما برخی ھا اين اعالن از ھر .  دستگير کنندداده را تشخيص نفوذیسازمان سيا به افغانستان آمده اند تا  اين افراد 

  .بليغی می دانند تا واقعی باشددو طرف را ت

  

  :لويه جرگۀ وطنفروشی

 و کشور ما را رسماً به اشغال ی ھا که تصميم دارند، نيرو ھای شان را برای ھميشه در افغانستان نگھدارندئامريکا

يژی را آنھا تا حال يکبار اين سترات .می خود در آورند، از مدتی به اينسو تالش ھای رسمی شان را آغاز کرده اندئدا

 کرده اند، اما می خواھند که اين کار را در لويه جرگۀ وطنفروشان اصلی به تصويب ءبر کرزی و سپنتا امضا

س آن قرار أبرای اين کار حال کميسيونی ساخته اند که مجددی اين جاسوس کھنه کار و وطنفرش در ر. برسانند

قرار است که اين کار را چون اجاره به سر برساند و گرفته است و از اين بابت پول ھای کالنی به دست می آورد و 
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ی ھا نشان می دھد، اما در عمل تالش دارد تا اين کار را ھرچه زود تر برای ئی خود را مخالف امريکابا اينکه کرز

  .باداران به تصويب برساند

 

  :حمالت راکتی پاکستان بر کنر

ميان افغانستان و پاکستان بر ولسوالی ھای سرحدی  کنر ی در مرز ئز به اين سو از پوسته ھای مليشيااز چند رو

 ه ایاين فير ھا بعد از آن از آنسوی مرز شروع شد که گروھی از طالبان بر منطق.  راکت صورت می گيردشليک

در دير حمله کردند و پاکستانی ھا مدعی شدند که اين افراد به وسيلۀ افغانھا مسلح شده و آنسوی سرحد به تھديد 

  . شده استگرفته

 که در آن ھشت تن است فير راکت بر ولسوالی ھای سرکانو، شيگل و دانگام واليت کنر صورت گرفته ١٤٨تا حال 

 راکتی از آنسوی مرز قرار گرفت که حمالت جون ولسوالی ناری واليت کنر نيز مورد ٢٠جان داده بودند، اما شام 

اما .  نفر رسيده است١٤ تلفات افغانھا در اين حمالت تا حال به در اثر آن شش تن جان باختند و با اين تلفات تعداد

  .نددولت پوشالی و نيرو ھای اشغالگر که در اين منطقه حضور دارند تا حال رسماً بر پاکستان اعتراضی نکرده ا

  

  :ی ھا در جنوبئعمليات جديد امريکا

دن امنيت به نيرو ھای دولت پوشالی تغيير جنايتکاران اشغالگر از چندی به اين سو که ستراتيژی شان برای سپر

وليت جنگ را به اين اردو بسپارند، اينک ؤ بکشند و تمام مسه ایخورده و تصميم دارند آرام آرام خود را به گوش

ی را به زودی در ئ و به اين خاطر تصفيه ھاسرعت بخشيده اندسرعت عمليات شان را در جنوب و شرق افغانستان 

  .واھند کردجنوب و شرق شروع خ

ی می گويند که در طول سال گذشته با حمالت و ئنان اشغالگر امريکاازمدتی به اين سو قومندکه است اين در حالي

ضربات پياپی ستون فقرات طالبان را در بسياری از نقاط کشور شکسته و بار ديگر به آنھا اجازه نمی دھند که بر 

 ماه تمام دوام داشت و به نام اميد ناميده می شد، بيشتر در ١٨ که اين ضربات. نقاط از دست رفته، مسلط شوند

طالبان دراين مسيربيشتر در . قندھار، ھلمند و فراه متوجه طالبان بوده و نقاط اساسی پايگاھی آنان از بين رفته است

طر در روز ھای  قندھار در منطقۀ وردک و غزنی به اخالل امنيت می پردازند و به اين خا–شاھراه عمومی کابل 

جا شده اند و ه ی در بخشی از ولسوالی ھای نا آرام اين دو واليت جا بئتعدادی از نيرو ھای ضربتی امريکااخير 

وليت امنيت در بخش ؤعد از آنکه تصميم گرفته شد که مساين روند ب. تصميم دارند به طالبان اجازۀ تجديد نيروندھند

ی ھا و متحدان ئ سپرده شود، تسريع گشته و امريکاادارۀ مستعمراتیی ی از افغانستان به زودی به نيروھائھا

  .ی ھای جديدی در نيروھای شان در بسياری از نقاط کشور زده اندئجاه  دست به جابھاديگرآن

 تغييرات مھمی در وضعيت امنيتی افغانستان به وجود آورند، ٢٠١٤ی که تصميم دارند تا قبل از ئفرماندھان امريکا

ارند تا بيشتر نيرو ھای شان را در جنوب و شرق افغانستان که در ماه ھای اخير اوضاع امنيتی آنھا به تصميم د

 بسيار خونينی کمربسته و مطمئناً که با توجه به وضعيت اين ۀشدت خراب شده متمرکز سازند، اينک برای تصفي

يشتر کوھستانی، جنگلی و ھم مرز با اين مناطق ب.  منطقه جنگ و تلفات در آن بيشتر و خونين تر خواھد بود

ی با اين نيرو ھا را در چنين اراضی با خطر رو به رو می ئياروايجنسی ھای پاکستان قرار دارند که از يکسورو

  .سازد و از سوی ديگر نيرو ھای طالب به آسانی می توانند به دو طرف ديورند به سھولت رفت و آمد کنند
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جنگندۀ سراج الدين حقانی در پکتيا، پکتيکا، خوست، لوگر و کابل متمرکز می ھمين حاال حدود سه ھزار نيروی 

 را به طور مستمر زير تھديد قرار دھند و در شرق کشور مخصوصاً در کنر و هباشند و وظيفه دارند تا اين خط

دوکش قرار جا می باشند و چون بر سينۀ بسيار بلند و پيچيدۀ ھنه نورستان نيرو ھای طالب و حزب اسالمی جاب

اکستان نيروھای اردوی پکه در صورتی . ی ھا کار آسانی نخواھد بودئذا جنگ در اين منطقه برای امريکادارند،  ل

ی در آنسوی سرحد دست به چنين عملياتی بزنند، وضعيت پشت جبھۀ طالبان در اين ئموازی به نيرو ھای امريکا

ی مرز قرار می گيرند که در آن صورت طالبان قادر به منطقه خراب می شود و در منگنۀ دو عمليات در دو سو

  .ی شان در اين مناطق ھم نخواھند شداحفظ قو

 ھزار کيلومتر ٢٧ ايجنسی که دارای ٧دولت پاکستان از سالھا تالش داشته است تا به ھر شکلی حاکميت خود را بر 

ثبيتی از سوی دولت پاکستان بر اين مناطق  مليون سکنه می باشند، تثبيت نمايد، زيرا اگر چنين ت٥مربع مساحت و 

حال که نيرو ھای ناتو تصميم دارند تا . صورت نگيرد، در آينده قادر به ادعای سرحدی بر ديورند نخواھد شد

افغانستان را در اين طرف مرز تثبيت نمايند، اردوی پاکستان موازی با آن تالش خواھد دست نشاندۀ حاکميت دولت 

 را در کنترول خود بگيرد و به اين خاطر در ماه ھای آينده شاھد درگيری ھای خونينی در اين کرد تا آنسوی سرحد

  .منطقه خواھيم بود

با اينکه رھبران دولت امريکا گفته اند که به خاطر جلوگيری از مصارف بسيار در افغانستان بايد به کاھش نيرو 

ست به زودی رياست سازمان سيا را به عھده بگيرد، اظھار د، اما جنرال پتريوس که قرار ان بپردازاھايش در اين ج

ی خاک افغانستان را ترک کنند، چون حفظ جاھای به دست ئامريکا نيرو ھای ٢٠١٢نظر کرده که نبايد  تا اواخر 

مين امنيت صورت گرفته، ضرورت به نيروی عظيمی دارد، پس اوباما و أآمده و گسترش مناطقی که در آنھا ت

  .مريکا نبايد با اين عجله و شتابزدگی از افغانستان خارج شوندسران ديگر ا

نيرو ھای سراج الدين حقانی که مورد حمايت مستقيم نيروھای آی اس آی در وزيرستان قرار دارد، يکی از نيرو 

. فتی قرار خواھند گرئ با اين نيرو ھا در روياروءی در جنوب ابتدائ است که با يورش نيرو ھای امريکاھای مھمی

نيرو ھای حقانی که نسبت به تمام گروپھای بنياد گرا از پول، امکانات و حمايت بيشتر عرب ھا و پاکستانی ھا 

ی می توانند، بسيار ئ و در جنوب برای نيرو ھای امريکابرخوردار اند و تعداد بيشتر انتحاری ھا را در اختيار دارد

ی ئلذا امريکا.  و امريکا خواھند شدات سنگين بر نيرو ھای ناتوخطر ساز تلقی گردند و به اين خطر باعث ايجاد تلف

ھا برای جنگ جديد آمادگی ھای بيشتری می گيرند و ممکن نيست در جريان اين در گيری ھا سرھای بسياری از 

  . افکنده شودانسان ھای بی دفاع و بيطرف به خاک سياه

تری را متحمل خواھند شد، اما با استفاده از وسايل پيشرفتۀ ی  در اين عمليات با اينکه تلفات بيشئنيرو ھای امريکا

ی ئخواھند ساخت و بيشتر از قوای ھوانظامی و سالح ھای پيشرفته، ضربات کاری بر پيکر طالبان نيز وارد 

ی ھا در کنار ئاما امريکا.  نيز باال خواھد رفتاستفاده خواھند کرد و به اين صورت در اين جنگ تلفات غيرنظاميان

ثر و خطرناک بی پيلوت در ؤالب و القاعده را با طياره ھای محمله بر پايگاه ھای طالبان در اين مناطق، سران ط

باجور و وزيرستان به شدت مورد حمله قرار خواھند داد و به اين صورت به زودی در وضعيت جنگ در اين 

  .منطقه تغييراتی رو نما خواھد گشت

 می توانند ادعا آنبسيار مھم می باشد، چون بعد از برندۀ آن باشند حتماً ی خواھند می ھا که ئاين جنگ برای امريکا

اما بخشی از اين . کنند که حال تروريزم را تا حدی شکست داده و در پايگاه ھای خود بايد استقرار پيدا کنند

م نشده و به اين خاطر بايد در مزدوران طالب را نگه خواھند کرد تا به مردم افغانستان بگويند که تا ھنوز غايله خت
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افغانستان برای احتياط و روز مبادا بخشی از طالبان را به عنوان نيروی فشار نگھدارند وبه اين صورت ديده می 

ی ھا ضرورت حضور و زندگی جنگی طالبان را می ئی ھا و امريکائشود که طالبان ضرورت حضور امريکا

  .سازند

  

  :قاچاق مواد مخدرسه مليون تن مصروف به توليد و 

معين مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله مدعی است که سه مليون تن در افغانستان مصروف به توليد و قاچاق 

که بيشتر فاسدان دولتی و جنگساالران به اين قاچاق دست می زنند و کسی قادر ست اين درحالي. مواد مخدر است

ن  قبل عنايت هللا برادر فوزيه کوفی و مريم کوفی دو تن از وکيالزروچند . نيست در برابر آن ھا ايستادگی کند

سه ماه قبل اسدهللا حقجو که از خلقی ھای معروف .  در بدخشان دستگير شدندئين کيلوگرام ھيرو٤٩ولسی جرگه با 

يکی  مليون تومان و دو پسرش که ١٣٠ين و ئ ھيروم کيلوگرا٢ کيلوگرام ترياک، ٤٥سابقه بود، در دالرام با 

او و دو .  را خالص کنندوی و حال فعاالن خلقی به دنبال کار او اند تا ندصاحب منصب بود به اين جرم گرفتار شد

ابی کرزی در مشرانو ص حال زنش که يک دوره نمايندۀ انت سال حبس محکوم شد و٢٠پسرش در محکمۀ اول به 

به اين صورت . دازی واسطه مدت حبسش را تقليل بدھندجرگه بود، به دنبال کار او است تا با دادن پول و به کار ان

تمام قاچاقچيان دولتی می توانند به آسانی با پرداخت پول و داشتن واسطه يا حبس شان به شدت تقليل يابد و يا 

که در مورد حقجو نيز صورت خواھد گرفت و خواھران کوفی نيز تالش دارند تا جزای برادر  خالص شوند کاری

  .د ممکن کم سازندشان را در ح

  


