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  :انگليس ھا در افغانستان باقی می مانند

 يک سرباز انگليسی ھم داخل افغانستان نخواھند ١٠١۴ بود که بعد از ًقبال ديويد کامرون صدراعظم انگليس گفته

سفير انگليس در کابل نيز تا حال چند بار گفته است که ما . ماند و تمام اين سربازان از افغانستان بيرون خواھند شد

 افغانستان نيامده  نيرو ھای خود را از افغانستان بيرون خواھيم کرد و برای ماندن درازمدت به٢٠١۴بعد از سال 

ًدر آن زمان رسانه ھای خارجی و داخلی اين را وسيعا باز تاب دادند و برخی از تحليل گران مزدور وابسته نيز . ايم

اما اينک که ديويدريچارد لوی درستيز قوای انگليسی و مھم ترين فرد اردوی .  بيان کردندئیاين را در ھر جا

نخواھد کرد که عملی  را از افغانستان ٢٠١١ خروج نيرو ھای بريتانوی در بريتانيا شده ، می گويد که نه تنھا

او با صراحت می گويد که تا سالھای بسياری .  نيز در افغانستان باقی خواھند ماند٢٠١۵وھای انگليسی بعد از رني

د، ريچارد گفته در حاليکه انگليس ھا ده ھزار نيرو در افغانستان دارن. ضرورت حضور انگليس در افغانستان است

 مزدوران انگليسی در ،و اين اعالن است که طی ساليان بعدی ده ھزار نيرو ی ديگر نيز به افغانستان خواھد فرستاد

 انگليس و سفير آن را در کابل باور صدراعظم که در گذشته گفته ھای  راافغانستان را خوشنود ساخت و تحليلگرانی

  .کرده بودند، سخت شرمنده ساخت

جا اند بر برخ اعظمی از مواد مخدر افغانستان سينه انداخته و درين چند سال پول ھای ه س ھا که در ھلمند جابانگلي

که ميان انگليس و امريکا بر سر کنترول مواد مخدر رقابت ھای سختی ئيتا جا. بسياری از اين درک به جيب زده اند

وی ھم قرار داد که باری انگليس ھا گفتند که نيرو ھای خود اين رقابت ھا چنان اين دو کشور را رويار. به راه افتاد

 دوباره با انگليس جور آمد کرد و اکنون  پول اين مواد مخدر را دوستانه امريکااما . را از افغانستان خارج می کنند

 نالم مانده شد يک تريليون دالری ليتيم در افغانستان و به ليمعدنًمخصوصا که بعد از کشف . ميان ھم تقسيم می کنند

ند و اين ھمه سود را نمعدن يک تريليون دالری حاجی کگ انگليس ھا را بيشتر وادارکرد تا در افغانستان باقی بما

 .برای حريفانش در افغانستان واگذار نکند
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  :آی اس آی به دنبال جای امن برای گروه حقانی در وزيسرستان شمالی

 به ١٣۵٣ طالبان است و خود حقانی از اخوانی ھای است که در گروه حقانی که از فاشيست ترين گروه ھای

 خاندان سعودی نزديک شد و گفته می شود که زنی ھم ازين  بهگريخت و بعد با حزب اسالمی بود و چون پاکستان

ھا با  پشتون ئیدر زمان طالبان او به نمايندگی از شاخۀ غلجا. خاندان گرفته، بعد ھا گلبدين را ماند و با خالص رفت

 او به وزيرستان رفت و در آن جا به حمايت پاکستان و سپتمبرطالبان پيوست و وزير سرحدات شد، اما بعد از يازدۀ 

با . اعراب پايگاھی ساخت و با پول فراوانی که دارد، بيشترين انتحاری ھا را او خريداری و وارد ميدان می سازد

ه گرول ھا بسيار پير شده و تحرک چندانی ندارد، لذا رھبری ارين سخود حقانی د. القاعده روابط بسيار نزديک دارد

درين روز ھا . ش سراج الدين حقانی واگذار شده و خودش اکثر در کشور ھای عربی به سر ميبردرا به پسر فاشيست

روه که فشار ناتو و امريکا بر پاکستان به خاطر عمليات در وزيرستان شمالی که يکی از مناطق مھم پايگاھی گ

 با اينکه دولت و اردوی پاکستان تا حال بار ھا گفته اند که تصميم به تصفيۀ ،حقانی است، روز تا روز افزايش يافته

 در شروع اين حمله کرده اند تا برای مزدوران خود در ئیاين منطقه از نفوذ طالبان و القاعده دارند، اما تعلل ھا

 . ی در منطقه دست و پا کنندئگروه حقانی جا

خود حقانی که از پکتيا است و رابطۀ نزديکی از زمان تجاوز شوروی ھا با مردم وزيرستان دارد، بعد از شکست 

طالبان به وزيرستان رفت و در وزيرستان شمالی که با واليات جنوبی افغانستان، چون پکتيکا، پکتيا و خوست 

اين . ن درواليات جنوبی افغانستان است، پايگاه دارد فعالترين بخش طالباونزديک است و تا ننگرھار ادامه می يابد، 

گروه که با آی اس آی و برخی از اعراب حاشيۀ خليج در رابطۀ تنگاتنگی قرار دارد و از امکانات وسيع پولی، 

تسليحاتی و افراد انتحاری برخوردار است، با حملۀ اردوی پاکستان بر وزيرستان، دچار مشکالت فراوانی خواھد 

 نيرو ھای ئیًورتی که قبل از اين حمله مرکز پايگاھی اين گروه به جای نسبتا امنی منتقل نشود، رويارودر ص. شد

به اين خاطر از . مسلح پاکستان با اين گروه ناگزير و حتمی می گردد، چيزيکه پاکستان ھرگز خواھان آن نيست

اندھی و پايگاھی اين گروه را از اطراف پاره چندی به اينسو  تالش ھا ی مرئی و نا مرئی وجود دارد تا مراکز فرم

اما مشکل اصلی درين راه . چنار و کرم ايجنسی به کوه ھای مجاور بر مرز ميان پاکستان و افغانستان انتقال دھند

در مسير کرم ايجنسی و اين کوھستان ھا می باشد که حد فاصل ميان » توری«موجوديت قبيلۀ شيعه مذھب 

  .يت ھای جنوب افغانستان را می سازندوزيرستان شمالی و وال

قبيلۀ توری که شيعه مذھب است و با طالبان بنياد گرای سنی و القاعده که افکار به شدت ضد شيعه دارند، تا حال 

بر » منگل«ًگاھی رابطۀ نيک نداشته، بگذريم از اينکه اين قبيله تا حال بار ھا با قبايل رقيب، مخصوصا قبيلۀ  ھيچ 

توری ھا که اطراف کرم ايجنسی يا . ھبی، تقسيم اراضی و مسايل ديگردرگيريھای خونينی داشته استسر مسايل مذ

دروازۀ وزيرستان شمالی را در اختيار دارند و ھميشه در عبور و مرور نيرو ھای طالب و القاعده درين مسير سد 

برای اينکه قبل از آغاز عمليات . ته استايجاد کرده و چون خاری در برابر بنياد گرايان سنی درين منطقه قرار داش

اردوی پاکستان، گروه حقانی به اين کوه ھا منتقل شوند، بايد از قبيلۀ توری بگذرند، چيزيکه رھبران اين قبيله به آن 

برای حل اين پرابلم از چندی به اينسو ميان گروه حقانی و حاميان پاکستانی آن از يکسو و رھبران . اجازه نمی دھند

سجاد حسين که وابسته به قبيلۀ توری  و عضو قومی اسامبلۀ پاکستان است، در اين . لۀ توری جرگه جريان داردقبي

  . جرگه به ميانجيگری مصروف بوده، تالش دارد تا ھرچه زود تر اين غايله را حل بسازد
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، اين گروه تعدادی از  خلق کردمشکالتیوقتی قبيلۀ توری در مقابل تحرکات گروه حقانی و متحدان القاعدۀ آن 

بزرگان و ريش سفيدان قبيله را دستگير و زندانی نمود، ھمچنان راه ھای رفت و آمد اين قبيله را به پاره چنار 

حال سران اين قبيله خواھان .  نيرو پيرامون اين قبيله،  آن را  به نوعی محاصره کشيدئیجاه مسدود نمود و با جاب

با اينکه يک تن از اعضای پارلمان پاکستان درين تالش ھا . ن خود می باشند ريش سفيدائیختم محاصره و رھا

دست دارد و می خواھد با ختم کشمکش درونی ميان گروه حقانی و قبيلۀ توری، راه را برای بيرون رستن اين گروه 

ان اردوی از حلقۀ حملۀ اردوی پاکستان ھموار سازد، خود به خود نشان می دھد که در عقب اين کار دست سر

اين  سياست واضح .  با نيرو ھای جالل الدين حقانی نيستئیپاکستان قرار دارد و اين اردو ھرگز خواھان رويارو

از يکسو تالش . می سازد که اردوی پاکستان در برابر طالبان پاکستانی و طالبان افغانستان دو برخورد جداگانه دارد

روه حقانی پايگاه مطمئنی بر فراز کوه ھای کرم ايجنسی دست و پا کند می نمايد تا قبل از حمله، برای جنگجويان گ

و اين نيرو ھا را با اعزاز و اکرام به آنجا منقل سازد، از سوی ديگر برای سرکوب طالبان پاکستانی در وزيرستان 

  . شمالی لشکر کشی نمايد

يات جنوب افغانستان متمرکز شوند و  نيرو ھای گروه حقانی بر کوه ھای ستراتيژيک ھم مرز با وال کهدر صورتی

راه اکماالت آن از طريق قبيلۀ توری باز گردد، اين گروه با خاطر آرام تر نسبت به گذشته به طرح حمالت بر 

اردوی پاکستان با اين . ًچيزيکه دقيقا آن را حاميان پاکستانی شان می خواھند. واليات جنوب کشور اقدام خواھند کرد

 اياالت متحده و ناتو امتياز می گيرد، از سوی ديگر با سرکوب طالبان پاکستانی که برای امنيت حمله از يک سو از

آن کشور خطر ساز شده تا حدی امنيت را به پاکستان باز خواھد آورد و تسلط خود را بر اين منطقۀ وسيع و مھم که 

االخره ھم لعل و ھم يار به دست ھميشه از کنترول دولت مرکزی پاکستان خارج بود، ھموار خواھد ساخت و ب

  .خواھد آمد

با اينکه ايرانی ھا از سالھا با قبيلۀ توری در رابطۀ بسيار نزديکی قرار دارند و کمک ھای بسياری به اين قبيله می 

کنند، اما موقعيت اين قبيله در ميان دھھا قبيلۀ سنی و نيرو ھای سنی متعصب طالبان و القاعده در کرم ايجنسی، 

ًن بوده، تاب و توان مقابله با اين ھمه نيروی بزرگ را ندارد، مخصوصا که حال  آی اس آی و در مجموع لرزا

ی از سوی اين قبيله برای گروه حقانی می باشد،  لذا سران اين قبيله ناگزير ئاردوی پاکستان خواھان دادن امتياز ھا

 سران قبيله و محاصرۀ آن از سوی گروه ئی رھاخواھند شد تا به اين درخواست تن دھند ودوشرط آنان مبنی بر

به اين خاطر عملياتی که قرار است اردوی پاکستان در . حقانی و طالبان متحد پاکستانی آنان پذيرفته خواھد شد

وی پاکستان بوده، در کاھش جنگ و ناامنی در واليات جنوب و شرق وزيرستان انجام دھد، به نفع دولت وارد

  .   افغانستان نه تنھا  موثر نخواھد بودکه با فرار بيشتر طالبان به سوی افغانستان اين طرف خونين تر خواھد گشت

 

  :کشتار غير نظاميان و بی جائی مردم افغانستان شدت يافته است

 و ناتو امسال نسبت به ئیاست که تلفات غير نظاميان توسط نيرو ھای امريکاًاخيرا در يک گزارش پنتاگون آمده 

. سال گذشته يازده درصد باال رفته و در دو ماه اخير تعداد بيجا شدگان در افغانستان به صد ھزار نفر رسيده است

اد دھقان و فقيری اند که  ھای دوماه گذشته در ھلمند و قندھار باال رفته است، اکثر افردرگيریمار که به علت آاين 

 عمليات ئیاز دوماه به اين طرف که اشغالگران امريکا.  تا حال توان بيرون رفتن از ساحۀجنگ  را نداشته اند

و بسياری علت اين ھمه کشتار و بی جا  را در قندھار به راه انداخته، اين ھمه تلفات را به بار آورده است» اميد«

 برای ھر نقطه دستور بمباران می دھد و وقفهدان جديد ناتو پتريوس می دانند که بی شدن ھا را در بی تفاوتی قومن
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ًی که قبال برای سربازان ناتودر برخورد با مردم ملکی وضع شده بود و تا حدی اين سربازان را به ئشرايط و قيد ھا

ھر طور دلشان می خواھد ھمانطور س آن ھا را برداشته و سربازان ناتو و امريکا واحتياط وادار ميکرد، اکنون پتري

ين ا. جمعی استه  درنقاط مزدحم صورت می گيرد و نتيجۀ آن قتل ھای دستًبمباران عموما. برخورد می کنند

 تن اعالن کرده ١۶٠که درين سال به وسيلۀ نيرو ھای ناتو و امريکا به قتل رسيده فقط را گزارش تعداد افرادی 

و ھای ناتو و امريکا بيست چند باالتر می باشد و بيش از رسال به وسيلۀ ھمين نياست، در حاليکه اين تلفات درين 

 به اين خاطر منتشر کرده تا راًاساسا ناتو اين گزارش . و ھا به قتل رسيده اندريک ھزار نفر امسال توسط ھمين ني

 .اصل کشته شده ھا را پنھان کند

  

  : تن را گرفت۴٠عمل انتحاری جان 

افراد از  تن ۴٠مبر در يک عمليات انتحاری در ولسوالی خواجه سبز پوش واليت فارياب جان  نوا٧به تاريخ  

س شورای واليتی فارياب گرفته شده بود، فقط ئياين عمليات که به خاطر مرگ مال رحمت هللا ر. ملکی گرفته شد

 کشته شده ھمه غريب کار و  نفر۴٠اين .  عمليات به قتل رسيدنددرين نفر ديگر ۴٠باعث زخمی شدن او شد ، اما 

اين عمليات که به وسيلۀ طالبان صورت گرفته اما .  که در ميان شان چند کودک ھم ديده می شودبودند انیغير نظامي

وحشيان طالب که از . وليت اين عمليات را به دوش نگرفته اندؤرفی برای گفتن ندارند، تا حال مسبه خاطری که ح

ذت می برند و اين چنين کشتاری را پيروزی خود می دانند و ھرگز از چنين عملياتی قتل توده ھای مردم به شدت ل

وليت آن را نمی گيرند، در حاليکه کل مردم افغانستان اين را ؤاما گاھی خود را به خريت زده، مسدست نمی کشند، 

 رانان عمليات انتحاری چون آ. د دھی عملياتی را غير از طالبان آدم کش کسی ديگری انجام نمچنينمی داند که 

ًمی گويند و باور دارند که به مجرد انجام اين عمليات فرد انتحاری راسا به بھشت داخل می شود و » استشھادی«

روازه انتظار  پشت دلحظهچون خمينی برای بعضی از آنھا کليد بھشت را ھم ميدھند که با خو ببرند که نشود چند 

فقط برای » استشھادی«د را ارضای جنسی نمايند که در نھايت اين عمليات رسند و خون ھا کشند و زود به حورب

عمليات انتحاری اين بار شبيه به عملياتی بود که سال گذشته در دھراود انجام .  ھوس ھای زير ناف شان می باشد

در آن . ه قتل رسيدند تن از کارگران بيچاره ای که به خاطر پيدا نمودن کار انتظار داشتند ب۶٠دادند و در آنجا نيز 

  .وليت انتحار را نگرفتندؤ نيز سخنگويان اين جريان کثيف مسدفعه

 نوامبر ولسوال خواک در واليت پکتيا حينيکه به طرف مرکز در ١٠درين ميان گزارش می شود که به تاريخ 

 که بودجا شده ه جا بحرکت بود با مينی اصابت کرد که به قتل رسيد، اين مين در منطقۀ ابراھيم خيل اين واليت 

يک روز قبل حينيکه ولسوال سيد کرم اين ولسوالی به سوی دفتر کارش در . جان ولسوال و باديگاردان او را گرفت

حرکت بود نيز مورد حملۀ مردان مسلح قرار گرفت، اما خودش از اين حمله جان به سالمت برد، مگر  دوتن از 

 پکتيا نا آرامی مقداری افزايش يافته که شامل ی به اين سو در ولسوالی ھااز چندی. باديگارد ھای او به قتل رسيدند

  .ت کمين ومين ھای کنار جاده می شوندالحم

  

  :اربکی ھا در جنگ با طالبان

از .   بسياری در يک سا ل اخير ساخته شده ، واليت کندز می باشدهی که در آن نيروی اربکی به پيمانيکی از واليات

 و پيوسته يکی جنگندو که مثل مليشيای دوران نجيب است ، به شدت با طالبان می رو اين نييک سال به اين س

 اين خاطر که اين جنگ کثيف را ميان خود افغانھا در به ھا ئیامريکا. ی را با کمين و شبخون ضربه می زندديگر
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اکثر . ی ھا با طالبان می جنگندورده و حال خود شان آرام نشسته و اربکآجريان نگھدارند، اين نيرو را به وجود 

افراد اين نيرو از بقايای گروپ ھای لومپن مجاھدين و يا مليشيا ھای دوران نجيب می باشد که در کنار جنگيدن با 

 اينکه فقر و بيکاری در افغانستان بيداد می کند و با چون. طالبان از ھيچ ستمی نسبت به مردم فروگزار نمی کنند

 بازھم به نيرو ھای اربکی پيوسته و ھم اندک معاشی از دولت می ،ند قدمی شان می بينندعده ای مرگ را در چ

 نوامبر حينيکه يک ١١درين ميان به تاريخ شام دوشنبه . گيرند و ھم خود با زور از مردم پول به دست می آورند

اين ولسوالی با کمين » توپايشان «گروپ از اربکی ھا در ولسوالی امام صاحب  شبانه در حرکت بودند در منطقۀ 

 تن از نيرو ھای اربکی به قتل رسيدند و طالبان منطقه را رھا ۴ به رو شده و بعد از يک درگيری شديد ، روطالبان 

اربکی ھا به شدت يک نيروی جنگنده . کردند، اينکه طالبان درين جنگ مرتکب چه مقدار تلفاتی شده معلوم نيست

 می رو مستقيم با آنھا خود داری کنند و به اين خاطر بيشتر به کمين ئیتا از رويارواست که طالبان کوشش می کنند 

 یاز روزيکه اربکی ھا ساخته و در جنگ شرکت می کنند، ساحۀ گشت و گذار طالبان در ولسوالی ھا. آورند

  .ارچی، امام صاحب، علی آباد و چھاردرۀ واليت کندز محدود شده است

  

  :ارنوالی روياروی ھمديگری څتی و لوکميسيون شکايات انتحابا

ی به وجود آمده ئ ھائیارنوالی رويارو بر رسی شکايات انتخاباتی و لوی څاز چند روز به اين سو ميان کميسيون

ً متھم به جعل و تخلف کرده و قبال گفته را سنبله ١٧کميسوين برگزاری انتخابات تعدادی از کانديدان انتخابات . است

 در ٩٠اما با تمام اين که تا حال . ارنوالی معرفی خواھد کرد جرم اين افراد را به لوی څ و اثباتبود که با بررسی

رده است، به اين خاطر معاون لوی ارنوالی معرفی نکده اما بازھم کميسيون کسی را به څصد تخلف ھا روشن ش

  اين ضرب االجل ديروز به پايان رسيدن کرده بود و حال کهييًارنوالی قبال ضرب االجلی را برای اين کميسوين تعڅ

دھم (ارنوالی ديروز  لوی څ. بازھم کميسيون درين جھت ھيچ کاری نکرد و کسی را به څارنوالی معرفی ننمود

بازھم اين ضرب االجل را برای دوازده ساعت ديگر تمديد کرد و اين بار اعالن کرد که اگر کميسيون ) نوامبر

ارنوالی خود داری کند، اين بار  ارسال دوسيه ھای متھمان به لوی څد و بازھم از نزنیشکايات دست به چنين کار

 اما. ارنوالی خواھند خواستتوسط نيرو ھای امنيتی به څرا  خود افراد کميسيون ، قانون مامورين۵٠بر طبق مادۀ 

د تا حال حاضر به ارنوالی را مداخله در امور کميسيون می داناين که اين کميسيون که اين اخطارھای لوی څ

به اين باور است که چون در پشت سر افراد متھم  بسيار ی. ارنوالی نشده استاين درخواست لوی څبراورده ساختن 

 به را و انگليسی قرار دارند، لذا کميسيون اين توان را ندارد که اين افراد ئیزور مداران و حتی اشغالگران امريکا

ارنوالی نيز صالحيتی که بتواند افراد وابسته به زور مداران را محاکمه کند څارنوالی بفرستد و از سوی ديگر څ

برخی ديگر به اين باور اند که اين جنگ زرگری را اين ارگان ھای  مزدور و بی صالحيت به خاطری به . ندارد

 خاک ه،خلق کردی که کرزی و داوود زی از ايران گرفته و بحث ھای زيادی را ئراه می اندازند که بر روی پول ھا

ارنوالی می خواھد آخرين بقايای جيب کانديدان شکسته خورده را نيز از څ برخی را ھم عقيده بر آن است که .ندازدبي

  .آنھا بگيرد تا به معنای واقعی شرکت در انتخابات در يک کشور مستعمره پی برده بتوانند

  

  : انجو منحل اعالن شدند١۵٠ 

 به را  انجو ١۵٠طی تصميمی اعالن کرد که اين وزارت ه مستعمراتی کابل اداروزارت اقتصاد به اصطالح 

از جملۀ اين . ه بودند، منحل اعالن کرداری شان را به وزارت اقتصاد نداد کراپورخاطری که طی دوسال گذشته 
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ھا به صورت خارجی که ی ئاز جمله انجو ھا.  استھاخارجی مربوط  انجو ۵ انجو داخلی و ١۴۵ انجو ١۵٠

) پی ام ام(سسۀ کمک ھا طبی پولندؤ، م)پی سی آر(م انکشاف افغانستانسسۀ انجاؤممستقيم آنرا گردانندگی می کنند، 

وزارت اقتصاد توسط ھادی ارغنديوال رھبر حزب اسالمی که زير حمايت . نيز می باشند)  تی اف(و دفرنتيرز

 ھا به حزب ئیاين امتيازی است که از سوی امريکاگلبدين است و به دستور او ساخته شده است ، فعاليت می کند و 

  .او داده شده است

  

  

 


