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  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

١/٢١/٢٠١٠  

  

  

   جنوری در کابل١٨توطئه 
   

 متفاوتی را به ارتباط ی جنوری بسيار گيج کننده بوده  و تيوری ھا١٨تاريخ ه جنگ ستيز و نارامی در کابل ب

و سه تن غير نظامی جان خود مامور پوليس گيری، دو  دردرين.  وع آن حادثه در اذھان عامه خلق کرده استوق

تحريک طالبان .  جا گذاشتنده بحمله کنندگان ھم ده کشته .   نفر زخمی گرديدند۶٣ و بيش از هرا از دست داد

اما مردم ھم از خود گمان زنی ھائی .  تنددوش گرفه راه انداختن اين غايلۀ خونين را بدون تعلل به ليت بومسؤ

صرف نظر ازينکه کدام .  دارند و نظرات مختلفی ارائه ميدھند که ارزش ارزيابی را در مجموع  پيدا ميکند

دولت سازمان و يا افراد در عقب اجرای اين توطئه بودند، وقوع اين حادثه در ذات خود بی ثباتی و بی کفايتی 

مجموع و ناکامی و عدم قابليت نيرو ھای امنيتی را در تأمين امنيت  طور خاص بيان مستعمراتی کابل را در 

  درين مختصر، ادعا .اين خود ثابت ميسازد که نظام دست نشاندۀ کابل تا کدام اندازه در فساد غرق است.  ميدارد

  .   جنوری مورد تبصره قرار ميدھم١٨ھا و نظرات مختلف را به ارتباط غايلۀ 

 

  طالبان توطئه
 و اکثر اھل خبره و مقامات دولت دوش گرفته ت حمله در نفس کابل را بليوطالبان مسؤتاريک انديش تحريک 

پس طالبان توانستند مدھشترين ضربه را بر .   طالبان را تائيد می نمايندنسان کشی اتھورمستعمراتی کابل ھم اين 

طالبان .  ھا را بی ارزش و بی کفايت جلوه دھندحکومت مزدور کرزی و حاميان اجنبی اش وارد نموده و آن

ھمچنان به يک پيروزی سياسی و  تاکتيکی دست يافتند، اما موفق نگرديدند که مراکز دولت مستعمراتی را مورد 

 و زمانی اتفاق بودجايگاه مزدور کرزی تمرکز حمله در مرکز شھر کابل و در چند صد متری .  ھدف قرار دھند
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باداران اجنبی وفادار باشند، به کشور "د که به اعظم کرزی جواسيس کوچکتر را قسم ميدافتاد که جاسوس ا

  با اين حمله، طالبان خواستند که قدرت خود را تبارز ".مادری خود افغانستان خيانت کنند و قبر مملکت را بکنند

دشمن را ھدف قرار يل و اراده ند طبق من که ميتوافھماندندحکومت مزدور کابل و نيرو ھای اشغالگر به  و اده د

جريان حمله بيش از پنج ساعت طول کشيد که به اثر آن فضای ترس و وحشت ھمه جا را فرا گرفته بود و .  نددھ

اين حادثه يکبار ديگر بيھودگی و پوچی قوای امنيتی را ثابت .  مردم کوچه و بازار به ھر سو فرار ميکردند

دانند که  شده و حاال خوب ميتراز عمق فساد در داخل نظام دست نشانده آگاھھر روزيکه ميگذرد، مردم .  ساخت

  .ساخته نيستشان امنيت برای تأمين کاری از دست اين نظام مزدور 

  

  توطئه حقانی
راه افتاد تا طرح صلح ه ب"  حقانی" بر شھر کابل از جانب طالبان تندرو يعنی جناح يک عده معتقد اند که حمله 

دست ه بر حسب معلومات ب.  طالبان آشتی ناپذيرند"  حقانی"جناح .  گران را با طالبان برھم زندلاکرزی و اشغ

.  قتل رسانيده  بخوست آمده، جناح حقانی بود که با نيرنگ خاص ھفت تن از عمال سی آی ای را چندی قبل در 

تيوريسن ھای دست راستی نيرو اگر اين نظر يعنی تخريب طرح صلح با طالبان توسط حقانی درست پنداشته شود، 

 جنوری در کابل ١٨شورای نظار و جمعيت ربانی از وقوع نارامی  گروه ائتالف شمال باالخصھای استعماری و 

  .راضی به نظر ميرسند

  

  توطئه آقا خان
 ١٨نظر ديگريکه ورد زبان ھاست، دست داشتن آقا خان يکی از رھبران فرقۀ اسماعليه در خلق نارامی روز 

در چند .  استم يآقا خان مالک ھوتل سينا است که طبق شنيدگی، قيوم کرزی ھم در آن سھ.  ی در کابل بودجنور

قاری "ياد شده مالک آنرا " بزرگ افغانفروشگاه "نام ه وجود دارد که سابق بقدمی اين ھوتل، فروشگاه پر منفعتی 

وخته و چند بار به صاحب آن پيشنھاد کرده بود آقا خان به تصرف اين فروشگاه چشم د.  می دانستند" امان نوائی

لذا .  و حاضر به فروش آن نشداما مالک فروشگاه زير بار نرفت .  که حاضر است آنرا به قيمت خوبی بخرد

بيت صحت و سقم اين نظر تا حال تث.  خان در ھمان روز حادثه، فروشگاه را به آتش کشيد و انتقام خود را گرفتآقا

 تذکار است که فاميل آقا خان از قديم االيام در خدمت دستگاه ھای استخباراتی انگليس و امريکا   قابل.نشده است

  . بوده اند

  

  توطئه امريکا
امريکا در خلق "اظھار داشتند که تعداد از مردم کابل طی مصاحبات خويش با خبرنگاران داخلی و خارجی يک 

يک عدۀ ديگر ھم معتقد اند که ."   اشغال افغانستان داشته باشد جنوری دست داشت تا بھانه ای برای تداوم١٨حادثۀ 

  . که نوکرش کرزی بيش ازين ارزش نوکری را ندارد و بايد از صحنه خارج شودامريکا خواست به جھان بفھماند 
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صرف نظر ازينکه کدام فرد، گروه و يا کشور يورش بر کابل را طرح ريزی کرد، قربانی درجه اول ھمچو 

 ، دولت مزدور و افراد و گروه ھای ضد یريزم، اشغالگرترو.  ناگوار مردم فالکت زدۀ افغانستان استحوادث 

تا زمانيکه کشور آزاد نشود و مردم بال ديدۀ ما طعم آزادی را نچشند، .  ملی مردم ما را يک لحظه آرام نميگذارند

  .  افغانستان از بدبختی ھای دوامدار نجات نخواھد يافت

  

  

  

    

     


