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 Reports گزارش ھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٨/١٢/١٠  
  

  د افغانستان چه می گذرد؟

) ٩٧(  
 

  :دو حملۀ انتحاری در يک روز

به ساعت ھفت و .  سازماندھی و عملی گرديدطالبانوی  دسمبر در کابل و کندز دو حملۀ انتحاری از س١٩به تاريخ 

نيم صبح در نزديک ھودخيل يک موتر سرويس که منسوبان وزارت دفاع را به آن وزارت انتقال می داد، توسط 

يک انتحاری متوقف شد و قبل از آن که موتر را منفجر کنند، يک موتر رنجر اردو را متوقف کرده و دو سر نشين 

رساندند، بعد از آنکه قوای پوليس سر رسيد، انتحاری اول خود را در کنار اين موتر انفجار داد که سه او را به قتل 

انتحاری ديگر با . نفر از سرنشينان موتر کشته و نه تن ديگر زخمی شدند و موتر در ميان شعله ھای آتش سوخت

سخنگويان .  را منفجر سازد به قتل رسيدپوليس به مقابله برخاست که قبل از آنکه مواد انفجاری بسته بر بندش

پوليس فکر می کرد که انتحاری سومی ھم وجود دارد، .  نفر اعالن کردند١٣طالبان تعداد کشته ھای اين عمليات را 

 را نيافته، بعد طالبان نيز از بودن دو کس ديگری کرده و تجسس کردند، محاصرهاما تا نيمۀ روز که اين منطقه را 

  .ين عمليات ياد کردندانتحاری در ا

 يک ءابتدا. ھمچنان به ھمين تاريخ به ساعت نه صبح سه نفر انتحاری به مرکز تعليمی اردو در کندز حمله کردند

حاری ديگر داخل اين محوطه گرديد که با تبادل تانتحاری در کنار دروازۀ وردوی خود را منفجر ساخت و بعد دو ان

فراد اردو به قتل رسيدند و ساعت نه ونيم در اثر آتش متقابل دو انتحاری ديگر متقابل آتش دو پوليس و سه تن از ا

اين دو عمليات در دو نقطۀ جدا گانه در يک زمان نشان داد که طالبان نمی خواھند به پروسۀ به . ھم کشته شدند

  . بپيوندند،ی ھا به راه انداخته اندئصلحی که دولت افغانستان و امريکااصطالح 

 چنين عملياتی در کابل به وز ھا که عمليات انتحاری بسيار کم صورت می گرفت و حدود چند ماه است کهدر اين ر

فتاده، ھم مک مولن لوی درستيز قوای امريکا و ھم جنرال پتريوس قومندان عمومی نيرو ھای امريکا و ناتو راه ني

لذا . ت خورده و مقاومت آنان کاھش يافته استکيد داشته اند که طالبان در افغانستان شکسأًدرافغانستان، اخيرا ت
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طالبان با اين حمله نشان دادند که نه شکست خورده و نه ضعيف شده و می توانند در قلب کابل حمله کنند و بر 

  .مراکز تعليمی نيرو ھای نظامی دولت يورش ببرند

  

  : سخنگوی وزارت داخله

 دسمبر اعالن کرد که در طول ھفتۀ گذشته، در ١٨يخ زمری بشری سخنگوی وزارت داخلۀ دولت پوشالی به تار

 تن ديگر زخمی شده اند که با اين آمار تلفات غير نظاميان در ۴٧ غير نظامی کشته و ۵٢جريان درگيری با طالبان 

 تن ديگر دستگير شده ١٣٢ زخمی و ۶ طالب کشته، ٢٨در جريان اين ھفته .   درصد افزايش يافته بود٧۶اين ھفته 

ًوی ضمنا گفت که در .  درصد کاھش داشته است٢۴ به اين اساس تلفات طالبان در اين ھفته نسبت به ھفتۀ قبل اند که

 درصد افزايش را نشان ٣٨ پوليس ديگر زخمی شده اند که نسبت به ھفتۀ قبل ۴٢ پوليس کشته و ١١ ھفته اينجريان 

  . می دھد

ی واليت قندھار بر يک موتر شخصی که در آن ئسوالی پنجوا انفجار يک مين در ولمبر در اثر دس١٩ًضمنا به روز 

ی به ئع سراچه بود و از پنجوااين موتر که از نو.  تن ديگر زخمی شدند۴مردم ملکی سوار بودند، يک طفل کشته و 

سمت شھر قندھار در حرکت بود در نزديک قلعۀ لعل خان با مين اصابت کرد و اين ھمه کشته و زخمی به بار 

. ين مين توسط طالبان جا گزاری شده و عوض انفجار بر نيرو ھای نظامی اين موتر ملکی را ھدف قرار دادا. آورد

از چند سال . در سی سال اخير ھيچ شھری در جھان به اندازۀ قندھار مين گذاری نشده و اين ھمه تلفات نداشته است

ی با اين است و طالبان قادر به جنگ رويارويده  ھزار نفر رس١۵٠به اين سو که نيرو ھای خارجی در افغانستان تا 

تحقيقات تا حال نشان داده است که بيشتر اين . ًنيرو ھا  نيستند ، عموما به عمليات انتحاری و جنگ مين رو آورده اند

 مين ھا در غرب و جنوب افغانستان از سوی ايرانی ھا در اختيار طالبان قرار داده می شود و به اين خاطر بيشترين

  .تلفات مين ھم در اين واليات وجود دارد

  

  :پسر حقانی در مسير ميرانشاه دستگير شد

  اعالن شد که استخبارات پاکستان، نصرالدين حقانی مشھور به داکتر خان، پسر جالل الدين سپتمبر ٢٣به تاريخ 

شاه با چھار نفر از ھمراھانش  ميران–که رھبر يکی از گروه ھای جنايتکار بنياد گرا است در مسير پشاور را حقانی 

نصرالدين حقانی که از مادر عرب به .  به شمول مال محمد جان يکی از قومندانان مھم اين گروه گرفتار نموده است

 دستگير شد  بودور ی کرده  آدنيا آمده در زمان بازگشت از مکه با مقدار زيادی پول که از باداران عربی خود جمع

 نشدن برخی از راز ءرات پاکستان  انتقال يافت  و نشرات غربی نوشت که  به خاطر افشاو به زندان خاص استخبا

ی ھا از  نصرالدين حقانی تحقيق کند، در ئ اند که امريکاھای  اين گروه با آی اس آی ، پاکستانی ھا حاضر نشده

بداند، اين را می فھمد که ی يزرات پاکستان و امريکا کمترين چحاليکه ھر آدم نيمه با سوادی که از رابطۀ استخبا

ی ھا در پاکستان ھر کاری دل شان بخواھد انجام داده می تواند و گرفتاری افرادی مثل پسر حقانی برايشان ئامريکا

 .  از خوردن آب ھم آسانتر است

ارات نصرالدين حقانی يکی از پسران جالل الدين حقانی است که ھميشه برای گروه پدرش از عربستان سعودی و ام

اين گروه با وجود ھماھنگی . وری می کند و پيوسته در اين کشور ھا و پاکستان در رفت و آمد قرار دارد آپول جمع

با گروپ طالبان و ھمگامی با سازمان القاعده در جنگ افغانستان، گروه مجزای از طالبان به حساب آمده، يکی از 

ر تر و در پيوند بيشتر با اعراب اای ديگر طالبان خونخو ھبخشجانی ترين گروه ھای طالبان است که نسبت به 
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مردم عادی را .  می تواندکرده یپول بيشتر دارد و انتحاری بيشتر خريدار.  بنياد گرا و آدمکش قرار داردکثيف

و خود حقانی زمانی از قومندانان گلبدين بود، اما بعد به مولوی خالص  بيشتر می کشد و از آن بيشتر لذت می برد

پيوست و بعد تر خود گروه مستقلی را ساخت و بيشترين پول اعراب را زمانی به دست آورد که زن عربی گرفت و 

رھبری حال خودش ھميشه در امارات و سعودی زندگی می کند و پسر جنايتکار او سراج الدين حقانی اين گروه را 

  . مرکز گروه حقانی در وزيرستان شمالی می باشد.   می نمايد

 نصرالدين حقانی،  از افراد مھم گروه حقانی به شمار نمی رود، اما او ھميشه در رفت و آمد و سفر به کشور ھای 

ری اين رھب. وری می کند آًعربی ، مخصوصا عربستان سعودی و امارات متحده  بوده و برای اين جريان پول جمع

  . ًجريان را فعال سراج الدين حقانی، برادر ارشد نصرالدين حقانی به عھده دارد

در دو ماه قبل که قرار بود اردوی پاکستان بر وزيرستان جنوبی عمليات گسترده ای را انجام دھد، رسانه ھای خارج 

را از اطراف ميرانشاه به کوه ھای و داخل پاکستان گزارش دادند که آی اس آس در تالش است تا پايگاه ھای حقانی 

ھم مرز با افغانستان انتقال دھد و قبل از آن تالش کردند تا مشکل ميان گروه حقانی و قبيلۀ شيعۀ توری را حل بسازد 

ی با نيرو ھای اردوی ئاروبه اين صورت آی اس آن کوشيد تا جنگجويان اين گروه را از روي. و تبادل اسير نمايد

اينکه  چرا در چنين . لذا گروه حقانی يکی از گروه ھای بسيار نزديک به اردوی پاکستان است. ندپاکستان باز دار

شرايطی  دولت پاکستان خواست تا پسر حقانی را دستگير کند، شايد ھم در جريان سفر حج با برخی از سران تسليم 

 چند علت و از اصل تعھد اين گروه نسبت شده ای طالب به دولت افغانستان بدون اجازه ای پاکستان ديدار کرده باشد

  .به اردوی پاکستان عدول کرده باشد، محتمل به نظر می رسد

ًوقتی رھبران طالبان و مشخصا افراد با نامی چون پسران حقانی می توانند، در پاکستان چند نوع پاسپورت داشته 

ھای عربی استفاده کنند، پس چيزی نزد آی ی پاکستان در سفر ھای شان به کشور ئط ھواباشند، از ميدان ھا و خطو

اينکه در اين زمان . اس آی در اين مورد پت و پنھان نبوده، ھر وقت بخواھد، دست به چنين کاری زده می تواند

يکی از . مشخص نصرالدين حقانی را دستگير می کند، با نا فرمانی که در باال ذکر شد می تواند رابطه داشته باشد

ً پاکستان و آی اس آی در برابر آن شديدا حساس می باشند، مذاکرات طالبان با عوامل دولت مواردی که اردوی

گيرد بايد، زير نظر، اداره و کنترول او مياسته که اگر چنين مذاکراتی صورت افغانستان  است، پاکستان ھميشه خو

سال گذشته، وقتی مال برادر می . دقرار داشته باشد، نه اينکه طالبان به اختيار خود دست به چنين اقدامی بزنن

خواست از چنين اصلی سرکشی کند، با چند تن از ياران نزديکش دستگير و زندانی شد و بعد رھا گرديد که معلوم 

  .نيست اکنون در کجا زندگی می کند در چه روابطی با آی اس آی قرار دارد

می شود،  آن قدر نيست، چون ھمين حاال دھھا و تاثير دستگيری نصرالدين حقانی با آنچه در نشرات غربی عنوان 

ًصد ھا قومندان حقانی دروزيرستان فعال اند و مطمئنا که شريان پولی گروه حقانی به دست تنھا نصرالدين نبوده ، 

گروه حقانی بيشتر در پکتيا، . در اوضاع امروزی می تواند از دھھا طريق ديگر اين امکانات پولی را به دست آورد

، خوست، زابل و کابل فعال است و نسبت به بخشھای ديگر طالبان متحرک تر است و انتخاری ھای بيشتری پکتيکا

لذا با اين ھمه امکانات . در اختيار دارد و بيشتر عملياتی که در کابل سازماندھی شده به اين گروه مرتبط بوده است

 اثری بر کار اين گروه نخواھد داشت و ھم به ًوسيع و رابطۀ گسترده، مطمئنا دستگيری نصرالدين حقانی چندان

  .زودی توسط پاکستانی ھا رھا خواھد شد و بار ديگر چون مزدور از او کار خواھند کشيد

  

  :وزارت ماليه و بلند بردن تکس گمرکی
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ی می تواند يکی از ثروتمند ترين کشور ھای ئزمين، معدن و موقعيت خاص جغرافيا افغانستان با اين ھمه آب ، 

 تجاوز و اشغال سوسيال  جھان باشد، اما به علت چپاولگری حاکمان دوره ھای متعدد قدرت، فساد ھميشگی،

امپرياليست ھای روس و اينک تجاوز امپرياليزم امريکا و جنايتکاران متحد و جنگھای تحميلی، افغانستان اکنون بعد 

د را از طريق تکس ھای گمرگی به دست می از سودان، دومين کشور فقير جھان می باشد و بخش اعظم عايد خو

گمرک ھای که چون ھر کشور اشغالی و دولت ھای پوشالی در فساد و غارت چنان غرق اند که بيش از نيمی . آورد

  . از اين عوايد به جيب پوشاليان فرو می رود

ورای وزيران دولت پوشالی، يد شأئ با تمام اين فقر و بدبختی تود ه ھای مردم،  وزارت ماليه در اين روز ھا با ت

وزارت .  در صد افزايش داده و فغان مردم بلند شده است٢۵دست به دامن گمرک ھا شده، تکس  اموال وارداتی را 

از توليد داخلی و بلند بردن سطح عايدات دولت » اخالقی«ماليه دليل بلند بردن تکس بر اموال وارداتی را دفاع 

 بديلکه  افغانستان در برابر اين واردات ھيچ ست اين در حالي.  عنوان کرده استمين سوم حصۀ بودجه عادیأبرای ت

لذا از يکطرف مردم مجبور اند که ھمچنان از کاال ھای وارداتی خريداری کنند و از سوی ديگر . توليدی ندارد

ند، چون اين تکس ھای ال ھای شان را چند برابر بلند ترببرھای کاتاجران به خاطر بلند رفتن تکس ھای وارداتی، ب

بلند ھرگز مانع ورود کاال ھا شده نمی توانند، به خاطری که افغانستان با اين اشغال و بی امنی کاالی داخلی ندارد تا 

در برابر کاال ھای خارجی با اين تکس ھای بلند رقابت کنند و سطح توليد خود را حفظ بدارد و مردم به سوی کاال 

تاجران با اين . ا در آخرين تحليل پس لگد اين بلند بردن تکس ھا متوجه مردم خواھد بودلذ. ھای داخلی رو نمايند

 را به ھر قيمتی بخرند و ء را چند برابر باال برده و مردم فقير و زحمتکش مجبور اند که اين اشياءتکس ھا نرخ اشيا

خھا و قيمت ھا را ھم مربوط خود ن نري تعيه است  در آوردءچون دولت سياست بازار آزاد را تبليغ و به اجرا

با اين بلند بردن تکس ھا از . بخواھند، ھمانطور عمل می کنند صفت ندانسته و ھر طوری که سرمايه دراان زالو 

 تر می شود و از سوی ديگر مردم زير فشار چند اليۀ قيمت ھا قرار می پريکطرف جيب عمال قدرت در گمرک ھا 

  .غال و پوشالی بودن دولتش را به نمايش می گذاردش، اخالق دوران اگيرند و به درستی وزارت ماليه

  

  


