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   افغانستان-  گزارشگران پورتال

١٩/٠٨/١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٨٢(  

  
  

  : سرباز خارجی٢٠٠٠قتل 

 تجاوز کرده اند،  دوھزار نفر تلفات داشته و   تا حال که نيرو ھای خارجی به افغانستان٢٠٠١از آغاز سال 

اين اين تلفات برای .  نفر رسيده است۴٣٠ًمخصوصا از آغاز سال ميالدی تا اکنون تعداد تلفات اين سربازان به 

ور شده و فکر ميکنند که اگر تدابير خاصی سنجيده نشود، اين تلفات به شدت رو به افزايش آاضطراب  ھانيرو

 نفر رسيده است ۴٠٠ن ميان تلفات پوليس دولت پوشالی ھم کم نبوده از آغاز سال جاری تا حال به دري.  خواھد رفت

ا تا حال بيش از  ھیيامريکا.  درميان تلفات بيگانگان از ھمه بيشتر تلفات امريکايی ھا و بعد انگيسی ھا بوده است. 

رو ھای اردو و پوليس نيز تلفات سنگينی متحمل ني. ند داشته ااتيک ھزار نفر و انگليسی ھا بيش از سيصد نفر تلف

 هدر ھر روز دبه صورت متوسط امی ھا در افغانستان از ھمه بيشتر بوده که ظ سال تلفات غير نچنددر اين . شده اند

  .نفر محاسبه شده است

  

  :در گيری در دامنۀ کوه قورغ

 ھا و ھزاره ھا زخمی ھای بسياری به  اگست در دامنۀ کوه قورغ در غرب کابل درگيری ميان کوچی١۴در روز 

جا ه جا ميگردند، امسال نيز جابه ه ساله کوچی ھا برای چراندن گوسفندان شان جا بمدرين منطقه که ھ. جا گذاشت

 را بر ھزاره ھا فروخته و اينان شروع به خط مقابلشده و درين ميان چند تن از ھزاره ھای مافيای زمين تپه ھای 

ی محل از کار شان ممانعت کرده و مدعی علفچر بر اين منطقه وچی ھا ساختن خانه نمودند، اما کاندازی و اقدام به

 بلکه زمين به دولت تعلق ه،که اين زمين ھا نه مربوط کوچی ھا و نه مربوط ھزاره ھا بودست بودند، اين درحالي

سنگ ميان شان آغاز گرديد، اما  با چوب و جنگ بعد از بگو مگو ميان اين دو گروه دست به يخن شده و . دارد

ئيکه تعداد ھزاره ھا درين درين موقع پوليس و افراد اردو با تانک سر رسيد و ميا ن دو طرف حايل شد، از جا

ی بيشتر بود، پوليس اقدام به تير اندازی کرد ودر اين وقت دو تن از ھزاره ھا به قتل رسيدند و درين ميان ئرويارو

  . ا از سوی ھزاره ھا به آتش کشيده شدچند غژدی و خانۀ کوچی ھ
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آنان با . مردم خشمگين ھزاره بعد اجساد شان را به پل خشک دشت برچی انتقال داده و بنای تظاھرات را گذاشتند

 بر حوزه سيزدھم پوليس شھر کابل حمله بردند و اين حوزه را به آتش کشيدند و بعد به يک شفاخانه چوبسنگ و 

ر کانديدان از ھر جنس و قماشی را به زير انداختند و پاره کردند و تا پل سوخته و کوته ھم حمله کردند، تصاوي

درين . اما بعد ازين متوقف شده، اجازۀ پيشروی نيافتند. سنگی پيش رفته شعار ھای ضد دولت و پوليس سر ميدادند

به قتل رسيد و مظاھره خاموش شد و از ھم در اثر مقابله و تير اندازی پوليس يکتن دگر نيز از افراد ھزاره بازميان 

 اعالن شده به صورت نظامی در آمد و فردای آن که بازھم ھزاره ھا رامسوی قوای امنيتی دولتی اين منطقه نا

 با واکنش جدی قوای امنيتی رو به رو شدند واز به راه اندازی تظاھرات دست دازنداني تظاھرات به راه بتاخواستتند 

  . کشيدند

ی که ئری ميان ھزاره ھا و کوچی ھا که ريشه در بھسود و دايميرداد دارد، برای جنگساالران درين روز ھااين درگي

کمپاين انتخاباتی ھم گرم است،  به سود و فايده است، زيرا کانديدان دوطرف ميتوانند به خوبی ازين گل آلود کردن 

ی تکرار ئن جوانان ھزاره اين صحبت در ھرجايااين را ھمۀ مردم خوب ميدانند و در م.  ماھی مراد بگيرند،آب

درين ميان محقق، خليلی ، . ميگردد که بايد نگذاشت که زورگويان بار ديگر از احساسات مردم سوء استفاده کنند

مال تره . مالتره خيل و جناوران ديگری تالش ميکنند تا با به جان ھم اندازی از احساسات دو طرف خوب سود ببرند

 رانمايندۀ کوچی ھا ياد ميکنند و چند روز پيش باديگارد ھای او در نزديک سينمای پامير دوتن را طی خيل که خود

 اعالن یً و ھفت تن ديگر را زخمی ساخت و حال ظاھرا مورد تعقيب قرار دارد ، بعد ازين درگيرهی کشتئبگومگو

وی بازھم ميخواھد . بسيار گسترده ميشدکرد که به کوچی ھا از دروازۀ شرقی کابل اجازۀ رفتن نداده ورنه جنگ 

ًچيزيکه حتما خواھد شد و اين جنايتکار بار ديگر به ولسی . فاده کند و سود خود را ببردتازين وضعيت سوء اس

در اين درگيری شخصی به نام . جرگه راه پيدا خواھد کرد، پارلمانی که فقط برای چنين جانيانی زيبنده ميباشد

ّ محقق می باشد، نقش اساسی داشت  و محرک اصلی اين کار بود، اما چون مورد حمايت فصيحی که از وابستگان

  . محقق قرار دارد، کسی برايش چيزی گفته نميتواند

  

  : کمپنی ھای خصوصی و مخالفت کرزی

 امنيتی در رسانه ھا ینيرو ھای مسلح در افغانستان است  و درين روز ھا کمپنی ھا  کمپنی ھای امنيتی بخشی از

در حال .  بايد کار اين کمپنی ھا در افغانستان پايان يابندکهزيرا کرزی يکباره اعالن کرد . مورد بحث قرار دارد

.  کمپنی داخلی ميباشند٢۶ کمپنی خارجی و ٢۶  کمپنی به طور رسمی فعاليت دارند که ۵٢حاضر در افغانستان 

کرزی ميگويد که افراد اين کمپنی ھا از .  ھزار نفر ميباشد۵٠ تا ۴٠ھا بين تعداد مجموعی افراد مسلح اين کمپنی 

اما بارک اوباما و جنرال پتريوس اين انحالل را رد کرده و . طرف روز دزدی ميکنند و از سوی شب طالب ميشوند

 ھا که در کنار اين کمپنی.  گفته اند که به اين کمپنی ھا برای ماموريت عساکر شان در افغانستان ضرورت دارد

کمپنی ھای داخلی بيشتر مربوط به . دولت و اردو ، اردوی ديگريست، کسی در برابر آنھا حرفی زده نميتواند

اين کمپنی ھا در . زورمداران ، ازجمله خانوادۀ خود کرزی ميباشد و ھرچه دلشان خواست ھمانطور عمل ميکنند

ای خارجی را در جاده ھای پر خطر افغانستان انتقال ميدھند و  برابر پول ھای بسيار کالن اموال لوژستيکی نيرو ھ

اين ضرورت بسيار جدی نيرو ھای خارجی در افغانستان ميباشد، به خاطريکه نميخواھند که درين راه افراد و 

 از برخی ازين کمپنی ھا با طالبان در تماس بوده و بخشی از پولھا را به آنان ميدھند تا. سربازان شان کشته شوند

. يکطرف ھميشه را ه ھا را تھديد و پر خطر نگھدارند و از سوی ديگر طالبان بر نيرو ھای شان تلفات وارد نکنند
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ًعموما درين کمپنی ھا افرادی قرار دارند که بيکار ميباشند و در کمپنی ھای خارجی بيشتر افراد مسلحی از کشور 

 دالر آنھا را استخدام ۴٠٠ر دارند که با پول ھای کم تا حد اکثر ھای نيپال، بنگله ديش ، سريالنکا و غيره در اختيا

  . ميکنند و ھر آن آنھا را به کام مرگ ميبرند

  :برخی ازين کمپنی ھا عبارتند از

 قندھار و –   اين سيکوريتی گروپ ھزار ھا نفر مسلح را در اختيار دارد و در مسير کابل : آسيا سيکوريتی گروپ

.  تقال مواد لوژستيکی نيرو ھای خارجی مصروف ميباشد و پول ھای کالنی به جيب ميزنند ھرات به ان–قندھار 

  .   اين کمپنی بخشی از وطن گروپ ميباشد که در قندھار مصروف کار ميباشد:وطن ريسک منجمنت

حقيقت  اين کمپنی نيروی زيادی در قندھار در اختيار دارد کندھار سيکوريتی گروپ در :کندھار سيکوريتی گروپ

را روح هللا به عھده داشت، اما با مخالفت کرزی با آن  گروه امنيتی ديگر را در اختيار دارد که قومندانی عمومی ٢٣

  . دادءاين کمپنی ھا اينک روح هللا طی يک کنفرانس مطبوعاتی از کارش استعفا

 مطيع هللا خان قومندانی آنرا به  که سه ھزار مرد مسلح در اختيار دارد در ارزگان مستقر ميباشد و: قطعۀ ريزرف

ی ئشتغال داشت، اما اکنون که امريکاعھده دارد و در مسير ترينکوت و قندھار به انتقال مواد لوژستيکی ھالندی ھا ا

جا شده، لذا باز ھم مطيع هللا خان قرارداد ھای جديدی با اين نيرو ه ی ھا در ارزگان جابئھا، انگليسی ھا و استراليا

  . خواھد رساندءاھا به امض

  . که به حامد وردک پسر رحيم وردک  مربوط ميباشد:شرکت امنيتی ان سی ال 

 عالوه به اين کمپنی ھا ، کمپنی ھای نخبه مربوط به صديق مجددی پسر صبغت هللا مجددی ، گلف مناس مربوط به 

زدران ميباشد، در افغانستان فعال شرکت امنيتی شمشاد که مربوط به عبدالروف زدران پسر پاچا خان . اسدهللا خالد

کمپنی .  نفر مسلح در اختيار دارد۵٠٠کمپنی افغانستان نوين که مربوط به امان هللا گذر و لطف هللا بوده و . ميباشند

ی بگرام را ئد و بيشتر قرار دادھای ميدان ھواس آن قرار دارأاس اس جی که اجمل رحمانی و پسر بابه جان در ر

اد ميشود و وظيفۀ محافظت پايه ھای روشن را به عھده يای جنرال اغبر که به نام اس اس ای  کمپنی ھ. ميگيرد

ت که گفته ميشود حال فروخته شده است، کمپنی خراسان و کمپنی سپين غر ھم از کمپنی أجرکمپنی جنرال . دارد

مپنی ھا  بيشتر به زورمندان مربوط اينگونه ديده ميشود که اين ک/ ی اند که بيشتر قرار داد ھا را به پيش ميبردئھا

  .يا کرزی قادر است که بتواند اين کمپنی ھا را مھار کند ياخيرآحال ديده شود که . ميشود

نبايد يک نکته را فراموش نمود که رقبای کرزی ادعا دارند که نامبرده کمپنی ھا را از موضع انحصار طلبانه و به 

ل بسازد و گويا مخالفت غرب ھم با اين تصميم کرزی، بدان خاطر است نفع کمپنی امنيتی برادرش می خواھد منح

  . تمام کمپنی ھا در دست يک نفر، حتا غالمی از قماش ولی کرزی متمرکز گرددقدرت که نمی خواھند 

  

   

 


