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   افغانستان-گزارشگران پورتال

١١.٠٨.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٨١(  

  
  : زندانی در موسی قلعه

انی اين زند.  را کشتئیندانی و دو سرباز امريکا اگست يک زندانی در زندان ولسوالی موسی قلعه دو ز٧به تاريخ 

 امريکا ئی دو زندانی را به قتل رساند و حينيکه دوتن از سربازان نيروی درياه بودکه سالح پوليس محافظ را گرفت

اين زندانی بعد .  ًن دو را نيز به قتل رساند و سه تن ديگر ازين سربازان را شديدا زخمی ساختآوارد زندان شدند، 

حوادث زندان يکی از حوادث مھم سالھای اخير در افغانستان بوده است .  به قتل رسيدئیا فير ھای سربازان امريکاب

و چون بسياری از زندانيان بی آنکه جرم ثابتی داشته باشند برای سالھا در زندان ھا نگھداری ميشوند، لذا دست به 

 ھا ئی تا حال امريکائی زخمی شدن اين ھمه سرباز امريکاله و کشته وأدر رابطه با اين مس.  ميزنندکاریچنين 

  .وليت نگرفته اندؤنگفته و طالبان نيز درين مورد مسچيزی 

  

 :يک قومندان اربکی کشته شد

اين .  تن از افرادش در ولسوالی امام صاحب واليت کندز به قتل رسيد۵ اگست يک قومندان اربکی با ٧شب 

 با پنج تن از از جنايتکاران جھادی بود که درين شب مورد حمله قرار گرفت وقومندان که حسين نام داشت يکی 

وليت اين ؤوشن نشده و طالبان نيز مساينکه اين قومندان را کی کشته تا حال ر. ش به قتل رسيدھمپالگی ھای مسلح

باور اند که اين قتل نه به قتل را به عھده نگرفته و چون بعد از قتل سالح ھای شان ھم برده نشده، لذا بسياری به اين 

اربکی .   طالبان که بايد مخالفان داره ای اين قومندان او و ياران جنايتکارش را به قتل رسانده باشندافرادوسيلۀ 

اما در حقيقت . نرا پوليس محلی نام گذاشته اندآ به نام قوم و قبيله ساخته ميشود و ًظاھرابخشی از نيرو ھای است که 

وھای اشغالگر ميخواھند ازينان در رکار و جنايتکاريست که گذشته ھای خونين و لومپنانۀ دارند و نياينان افراد بي

اکنون ازين اربکی ھا در خوست، لوگر، وردک و کندز ساخته شده و تصميم بر اين است . جنگ کنونی استفاده کنند

ردم تجارب مليشيای جنايتکار دوران اشغال با اين که اکثر م. تا در بسياری از واليات افغانستان گسترش پيدا کند

اما خارجی ھا به .  خواھد شدءشوروی ھا را دارند و ازين بابت تشويش دارند که بار ديگر جنايتکاران دوستمی احيا

خيال خود و سياست ھای اشغالگرانۀ شان حرکت ميکنند و چون ه اين اعتراض مردم کوچکترين توجھی نداشته و ب
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مردم کندز . اده نمودن سياست ھای اشغالگرانه مساعد اند، لذا اين کار برايشان بسيار آسان ميباشدلومپن ھا برای پي

پيوسته از احيای اربکی  در واليت شان به شدت شکايت دارند و اين را ھر روز با رسانه ھا مطرح ميسازندو 

ر دست دارند و با اينکه روز زير اکنون در ولسوالی ھای چھاردره و امام صاحب اين اربکی ھا قدرت اصلی را د

 ھای مردم زده، ئیًکنترول وزارت داخله و پوليس واليت ظاھرا قرار دارند، اما شبانه دست به غارت دارا

، اربکی ھا با موتر ھای مسلح به شھر آمده و دست به ستًمخصوصا که ولسوالی چھار دره به شھر کندز نزديک ا

  . ی ھم به آنان نميرسدآزار و اذيت مردم ميزنند و زور کس

طی چند سال گذشته ازين قومندانان در شمال افغانستان تعداد زيادی به قتل رسيده که نتيجۀ اختالفات ميان قومندانان 

 را به رگبار ميبندند و تا حال قاتل يکی یجھادی در گذشته بوده و حال که برای ھريک فرصت مساعد شد، ديگر

قادر نيست که رقابت ھای خونين گذشته ميان اينان را مھار سازد و تا حال در مرگ ازين ھا ھم پيدا نشده و دولت 

اين جنايتکاران کسی کوچکترين افسوسی نکرده و بعد از مرگ شان ميگويند که چقدر جنايت کرده بود و به چه 

کندز، کابل و شمالی اين قتل ھا بيشتر در بغالن، .  از گذشتۀ شان ياد ميشودئیپيمانه خون ريخته بود و در ھرجا

ًاتفاق افتاده و مطمئنا وقتی قومندان حسين در کندز سالح گرفته، حريفان گذشته ازين بابت به تشويش شده و قبل از 

در . آنکه حسين بتواند برای آنان ضرری ايجاد کند، دست به کار شده، او و چوکره ھايش را از ميان بر داشتند

کل کشور گسترش پيدا کند، ما شاھد دھھا قتل و کشتار ازين نوع خواھيم بود صورتی که اين اربکی سازی در سطح 

  .و بر مرگ آنان ھيچ اشکی ريخته نخواھد شد

  

  :قتل ده تن درشمال کشور

در مسير راه کران و منجان به کابل توسط » آی او ام«سسۀ ؤ اگست يک گروپ ده نفری مربوط به م٨به تاريخ  

 ٨در ميان اين ده نفر دو افغان و . اسالمی دستگير و بعد ھر ده تن به قتل رسيدندافراد مسلح و جنايتکار حزب 

حزب اسالمی بعد ازين کشتار اعالن کرد که اين جمع  اوراق تبليغاتی عيسويت را با خود . خارجی حضور داشت

  يکی از "ای او ام"سسۀ ؤم. دين مردم افغانستان و به عيسويت گرائيدن بوده استدادن ر ييداشتند و کار شان تغ

ی که از خارج به افغانستان فرستاده می شوند و به عنوان ئتمام افغانھا. سسات بسيار مھم در افغانستان استؤم

رند و اين متخصص و کاردان و تکنوکرات وارد افغانستان ميشوند، عالوه به معاش دولتی معاش ھای خارجی ھم دا

ًد و عالوتا به کار ھای ظاھرا باز سازی نيز در افغانستان مصروف سسه پرداخت ميشوؤمعاش ھا از طريق اين م ً

سسه در نورستان يک کلينيک نيز ايجاد کرده و به مردم افغانستان ؤ  اين گروپ دو نفری با کمک اين م.دنميباش

.  شدندميکردند و تصميم داشتند که کار شان را از نورستان به بدخشان نيز گسترش دھند که در راه کشته» خدمت«

جا شده و کار ھای ه ب  به نام اريک بود که از ده سال به اينسو در نورستان جائیيکی ازين افراد يک مرد امريکا

کار اين افراد برای ھمه . خود را سازماندھی ميکرد و به اين خاطر در مرگ او بسياری از سران انجو غمگين شدند

حزب جنايتکار و . يت و کار عيسوی سازی مربوط نبودنددر نورستان و بدخشان مشکوک بود و ھرگز با عيسو

 تحريک و خود را موفق نشان دھد به دروغ موردخونريز اسالمی گلبدين به خاطريکه احساسات مردم را درين 

 مردم رو به رو نشد، چون مردم افغانستان  مثبتاخت، مگر با ھيچ خوشبينی و واکنشچنين اسنادی را منتشر س

ز مشکل اصلی مردم نه عيسوی و اسالم که مشکل اصلی آنان کار اين جاسوسان در افغانستان و ميدانند که امرو

  .عملکرد جنايتکاران تنظيمی چون حزب اسالمی ميباشد
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تا جائيکه از روابط و عملکرد قبلی اريک بر می آيد، اين عمليات را بايد بخشی از درگيری ھا و تصفيه ھای  

ھرچند مسؤوليت عمليات را جنايتکاران گلبدينی به دوش گرفته اند .رقيب به شمار آورددرونی نھاد ھای استخباراتی 

مگر نقش نھاد ھای استخباراتی حريف از ايران و  پاکستان گرفته تا چين و روسيه را نيز نمی توان در زمينه منتفی 

  .دانست

  

  :  دستگيری طالبان تاجکستانی

اينان که .  آقتاش ولسوالی خان آباد توسط پوليس دستگير شدندهد رمنطقت  سه طالب تاجکستانی  اگس٩  به تاريخ 

نان يک آدر مدارس دينی پاکستان درس خوانده اند، مدتی قبل در يک حمله درين ولسوالی شرکت داشته اند و از 

ينسو رفت و آمد طالب ھای ازبک و تاجک در افغانستان زياد از چندی به ا. ميل کالشينکوف ھم به دست آمده است

ه ب ًبينند، بعد به افغانستان آمده و مخصوصا در شمال جا شده و اينان که د رمدارس پاکستان آموزش ايديولوژيک می

 سيع برنامۀ وبخشی از اين . جا شده، مدتی به تريننگ سالح ميپردازند و بعد به سوی کشور ھای شان روان ميشوند

 مليون مسلمان ھدف قرار داده است و به اين صورت اگر از يکطرف در ۵٠سيای ميانه را با آ است که ئیبنياد گرا

شرايط کنونی افغانستان به محل آزمايش سالح ھای غربی مبدل شده و ازين طريق مشتری ھا را به سوی خود جلب 

 اسالمی نيز درين منطقه ئیده از سوی ديگر بنياد گرازمايش شآ فقره سالح در افغانستان ۶۵٠٠ميکنند و تا حال 

ًآموزش نظامی و ايديو لوژيک پيدا کرده و ھردو با اينکه ظاھرا در برابر يکديگر قرار دارند، اما در عمل ھر دو 

  .ی امپرياليست ھا کمک ميکندئی و يا قاره ئبه امپرياليزم و اشغال و استعمار منطقه 

  

  :عمل انتحاری در ھرات

 شھر ھرات چھار پوليس کشته و يک افسر ئی اگست در يک عمل انتحاری در مسير راه ميدان ھوا٩ روز  به

مسير راه . در ميان اين پوليس ھا يکی پوليس زن بود که او ھم درين انفجار جان باخت. ًپوليس شديدا زخمی شد

مد نيرو ھای آ رفت و برایی خطرناک  شھر ھرات که از دو ولسوالی  ميگذرد، يکی از گذر گاه ھا– ئیميدان ھوا

. امنيتی اين واليت به حساب می آيد و درين چند سال تا حال بار ھا چنين عملياتی درين راه صورت گرفته است

 کمتر قابل می گذردچون اين راه دور و دراز که از ميان بازار ھای ممتد ، خانه ھا و باغ ھا و درختان انبوه ناجو 

 که فردی به بدن خود مواد عمل انتحاریاين .  عمليت شان را به سر رسانده ميتواندان به آسانیالبکنترول بوده و ط

انفجاری بسته بود با رسيدن موتر پوليس خودرا به آن نزديک کرد و انفجار مھيبی به پا شد که چھار پوليس را به 

بسته شده بود با رسيدن کاروان بر آن ره ھمچنان درين روز در قندھار نيز موتر سيکلی که مواد منفج. کام مرگ برد

. موتر ھای پوليس از راه دور انفجار داده شد که  در اثر انفجار يک پوليس زخمی شد و به ديگران آسيبی نرسيد

يک مين در مسير راه موترپوليس که زندانيان را منتقل ميکرد در منطقۀ ده خواجۀ قندھار بر اثر درھمين حال 

شھر قندھار . ًن يک سواری موتر کشته و يک ريش سفيد رھگذر شديدا زخمی شدآکه درانفجاری صورت گرفت 

ًوھای دولت پوشالی به حساب می آيد و تقريبا ھر روز ريکی از شھر ھای نا امن افغانستان برای خارجی ھا و ني

در اختيار دو طرف اين شھر از طرف شب . ن گزارشاتی مبنی بر انفجار بم و مين در رسانه ھا به چاپ ميرسدآاز

بوده و به اين خاطر بخشی از پولداران و تاجران که ھميشه مورد باج دھی طالبان قرار ميگيرند، فراری شده به 

 امنيت کامل نيرو ھای پوليس و يا خارجی شب را در پناه کابل، ھرات و يا کويته رفته اند و مقامات ارشد دولتی ھم 
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نيرو ھای خارجی اکثر شان در .  و سازمان ملل درين شھر مسدود ميباشدئیوبه صبح ميرسانند و تمام دفاتر انج

  . قندھار به سر ميبرند و طالبان قادر به مقابله با اين  پايگاه نيستندئیپايگاه ميدان ھوا

  

  :کمپنی ھا امنيتی

انستان راه پيدا کرده تا  امنيتی در افغمتعددبعد از اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليست ھای اشغالگر، کمپنی ھای 

گروپ  اما اين کمپنی ھا در کنار خود،.  کمپنی داخلی ثبت و راجستر شدند٢۶ کمپنی خارجی و ٢۶اينکه باالخره 

 برادران ،برادران کرزی.  داخلی بيشتر زورمداران گذشته قرار دارندیس کمپنی ھاأھای متعددی داشته که در ر

سيس اين کمپنی ھا نقش مھم داشته و در ميان کمپنی أع و فرزندان مجددی در تفھيم ، فرزندان رحيم وردک وزير دفا

 مخوف قندھار ینيرو ھای ضربتی قندھار که يکی از کمپنی ھا. ھای خارجی بلک واتر مشھورترين آنھا ميباشد

و کاروان  ھا و باج ستانی ھا دست ميزند ئی احمدولی کرزی قرار داشته و ازين طريق به زور گوۀاست زير ادار

مطيع هللا خان در ارزگان که سه ھزار مرد .  ھای مواد مخدر را با اين نيرو ھا تا مرز ايران و پاکستان انتقال ميدھد

مسلح در اختيار دارد نيز با جان محمد خان و احمدولی در تماس بوده و ماھانه مليون ھا دالر از درک انتقال مواد 

 ھا قرار داد کرده و ئی ھا و استراليائی سال به دست آورده و حال با امريکالوژستيکی نيرو ھای ھالندی درين چند

اين کمپنی ھا در شرايط کنونی بيشترين مقدار پول ھای خارجی را به دست آورده و با طالبان . از آنھا پول ميگيرد

د و دولت ند انجام ميدھاينان به عنوان گروه ھای خود سر و زور گو ھر چه دلشان بخواھ. نيز در سازش قرار دارند

  ايجاد بينظمی بيشتر و از آب گل آلود ماھی گرفتن اين خاطربر آنھا کوچکترين کنترولی ندارد و خارجی ھا نيز به 

  .کمپنی ھا را تقويت ميکنند

اما سه روز قبل کرزی اعالن کرد که بايد ھرچه زود تر اين کمپنی ھا منحل گردند و قدرت ھرچيز به نيرو ھای 

اينکه اين فرمان او چقدر اثر گذار خواھد بود، ھمه ميدانند که حرف ھای کرزی برای . تی افغانستان سپرده شودامني

درين . باداران اشغالگر او به اندازۀ پشيزی ارزش نداشته و کسی نميتواند اين کمپنی ھا را از جای شان بيجا بسازد

ًد و رھبری آنرا ظاھرا شخصی به نام روح هللا به عھده ناميده ميشو» افغان گروپ«حال يکی ازين کمپنی ھا که 

از اعضای خانواده اش را به قتل  دارد و يکی از جنايتکارن به نام قندھار است و خودش اعتراف کرده که سی نفر

 به خواست رئيس جمھور  بعد ءرسانده، با اين اعالن کرزی دريک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گفت که بنا

ری به وجود نيامده و او بعدازين ييپ امنيتی نخواھد داشت، درحاليکه در ماھيت کار او با احمدولی ھيچ تغازين گرو

کرزی است که ھمه ميگفتند اول از خانوادۀ ھای شگرد يکی از  در حقيقت ءھم به جناياتش ادامه ميدھد، اين استعفا

  !!  ديگر کمپنی امنيتی در اختيار نداردًاظاھرخانوادۀ او  از خود شروع کن و با اين اعالن روح  هللا 

  

  :تلفات ناتو در افغانستان افزايش يافت

يشتر در برابر نيرو ھای پ سال  شروعًی انتحاری و انفجاری طالبان و مخصوصا جنگ مين که ازبا عمليات ھا

 تن رسيد و ۴٢۶ن به خارجی از سوی طالبان شروع شد، اينک در ھفت ماه سال جاری تعداد تلفات ناتو در افغانستا

 و انگليس بيش از جھنمی بود که تا ئیوھای امريکارماه ھای جون و جوالی برای عساکر خارجی و مخصوصا ني

اين تلفات در حالی سر به بيش از چھار صد نفر ميزند که در سال گذشته ناتو فقط .  ندحال قادر به کنترول آن نشده ا

که اگر جنگ و کشتار بر منوال کنونی تا آخر امسال حرکت کند، اين تلفات  کشته در افغانستان داشت، در حالي۵٢٠

 شه ھای اشغالگران پر خواھد نموخود را به ھزار نزديک خواھد کرد و افغانستان را ال


