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اندکی . ندافراد نظامی مجھز با سالح و موتر ھای نظامی کھ بیشتر شبیھ امریکائیان بودند، محل را محاصره کرد
برای رھگذران منظره یی جالبی نبود؛ زیرا ظاھرًا اتفاق خاصی در این . نگذشت کھ صدای تیر اندازی فضا را پرکرد

محل نیفتاده است، چون زیاد جای تعجب نیست کھ طالبان با لباس بدل، یک مرکز پولیس و یا ھم نھاد دولتی را حتی در 
.چھ رسید بھ صدھا کیلومتر دور تر از آنچند متری ریاست جمھوری ھدف قرار دھند، 

اما این بار ھمھ اشتباه کردند و زمانی جا خوردند کھ فھمیدند حملھ کننده گان نھ بھ دستور مالعمر، بلکھ بھ قومانده غیر 
.از دار و دستھ او بھ این محل کھ متھمانی در حال محاکمھ بودند، یورش برده اند

امنیھ وعبد القادرھمدرد مدیرمبارزه با جرایم جنایی والیت کندھار در جریان این تیر جنرال مطیع اهللا قاطع قوماندان 
.اندازی افراد متعلق بھ نیروھای ویژه امریکایی ھمراه با چھار تن دیگر کشتھ شدند

 کرزی  سیاسی و ضد و بندھای قدرت در زاد گاه رئیس جمھور-از ھمان ابتدا، اندک با توجھ بھ گذشتھ حمایت ھای قبیلھ
مطرح است، نمی توانست قبول کرد کھ این گونھ حملھ و کشتار مقامات عالی پولیس یک والیت بدون حمایت مافیای 

.قدرت صورت گرفتھ باشد

قوماندان امنیھ و مدیر مبارزه با جرایم جنایی پس از آن کشتھ شدند کھ درصحن سارنوالی والیت کندھار دوتن از افراد 
 میشدند و از سوی مقامات سارنوالی بھ پولیس اطالع داده شده بود تا از فراری ساختن یک شرکت خصوصی محاکمھ

این دو تن جلوگیری کنند؛ ولی کی میدانست کھ مرگ در کمین چھ کسی نشستھ و در یک چشم بھ ھم زدنی شش نفر تیر 
.باران میشوند

ھمھ ماجرا برای آنان خلق شد، آیا آنان سران آنانیکھ محاکمھ میشدند، چھ کسانی با چی ھویتی بودند کھ این ! خوب
آنان ھیچ مقام عالی دولتی یا ھم غیر دولتی و یا ھم در ھیچ جای منصبی خاصی نداشتند، حتی ! طالبان بودند؟ خیر

ثروتمند ھم نبودند، پس چی بودند؟ با کمال تعجب باید گفت کھ این یکی از متھمان در حال محاکمھ یک راننده عادی 
ت کھ بھ جرم تقلب قرار بوده است زندانی گردد، ولی چرا یک راننده عادی در کشوری مثل افغانستان این ھمھ بوده اس

با اھمیت باشد کھ بخاطرش یک قوماندان امنیھ و چندین تن دیگر ھالک شوند، یک دلیل ساده، زیرا او متعلق بھ قبیلھ 
.پوپلزی است

، خود تضمین ھای ...مراه با ضدوبند ھای سیاسی، اندیوالی، کاکاگی وشجره قومی و خانواده گی در جامعھ قیبلوی ھ
کمتر شناختھ یی غیر قانونی اند کھ در سایھ زور ارزشھای باالتر از قانون و حاکمیت میباشند و از حقانیت کامل 

.برخوردار اند



 قومی و قبیلوی بوده -اسی برادر رئیس جمھور کرزی احمد ولی کرزی در گذشتھ نیز متھم بھ حمایت از قتل ھای سی
شاید او اولین بار بی پرده در یکی از برنامھ ھای گفتمان تلویزیون طلوع حدود سھ سال قبل از سوی انجنییر . است

. متھم بھ قتل سران قبیلھ غلزی گردید- منجم مشھور افغان–عبداهللا کندھاری 

. سران قوم غلزی در ھفت سال گذشتھ دست داشتھ استانجنینر کندھار گفتھ بود کھ برادر رئیس جمھور کرزی در قتل 
.او تاکید کرد کھ در صورت تعقیب عدلی این موارد، حاضر است اسناد نیز ارایھ کند

او گفت حداقل در دو مورد افراد احمد ولی با موتر ھای شخصی وی، کسانیکھ را کھ بعد از قتل سران قیبلھ غلزی تحت 
. از محل نجات داده اندتعقیب پولیس قرار داشتھ اند را

دھار ماه ھا از بیم کشتھ شدن مخفی شد، در ھر چند ھیچ نھاد دولتی این ادعا ھا را تعقیب نکرد، در بدل آن انجنییر کن
حالیکھ بخشش ھای زیادی از گفتگوی وی از سوی تلویویزن حذف گردیده بود، حاال معلوم نیست کھ انجنییر بیشتر از 

.این چی گفتھ بود و از چی رازھای دیگری پرده برداشتھ بود

 انجام دھد تمام ادعای ھای انجنییر را کذب خوانده و در عین حال لوی سارنوالی ھم بدون اینکھ کدام تحقیقی در زمینھ
مسووالن تلویزیون را برای آنچھ نشر اکاذب و توھین علیھ برادر رئیس جمھور خوانده بود ماه برای جواب دادن بھ این 

.نھاد میخواست

نی قیبلھ رئیس بھ ھر حال، در قضیھ جدید و حملھ بر جریان محکمھ در شھر کندھار، در حال حاضر پوپلزی ھا یع
.جمھور کرزی از قدرت بی چون چرا در کندھار برخوردار اند و کسی را مجال نیست با این قیبلھ مقابل شود

 لقبی کھ بیشتر منظور از اطالق –) پوپلزی" (ککو"راننده را افراد امنیتی نیروھای ویژه امریکا کھ متعلق بھ محمد شاه 
 بوده اند؛ اما نکتھ مھم اینست کھ آقای ککو از اندیواالن آقای احمد ولی کرزی -و بی پروا میباشد" کاکا"آن بھ افراد 

.میباشد کھ بھ دستور برادر رئیس برای رھایی راننده وارد عمل شده بود

اما زمانیکھ قوماندان امنیھ و سایر مقامات قوماندانی امنیھ کندھار از دستور رھایی احمد ولی کرزی ظاھرًا سرپیچی 
.زیرا افراد مسلح آقای شاه محمد ککو جواز تیر اندازی را از طریق مخابره دریافت کرده بودند. شتھ میشودمیکنند، ک

این پایان ماجرا نبود، زیرا تا ساعات بعد از حملھ بر جریان محاکمھ، درگیری میان افراد پولیس و شرکت خصوصی 
 محاصره شده بود، دوکانھا بستھ و گشت و گذارمردم شھر کندھار از سوی افراد امنیتی. امنیتی ھمچنان جریان داشت

حتی گفتھ میشود کھ دست کم سھ پولیس دیگر در نبرد ھای بعد از حملھ بر سارنوالی در سایر جاده ھا . مسدود گردید بود
.در امتداد این نھاد کشتھ شدند

 متعلق بھ قبیلھ رئیس جمھور کرزی میباشد محمد شاه ککو کیست؟ او قبًال قوماندان امنیھ نیمروز بوده و اکنون از اینکھ
.شرکت خصوصی امنیتی را رھبری میکند کھ آقای احمد ولی نیز سھم زیادی در آن دارد

این شرکت امنیتی خصوصی کھ ھمکاری نزدیک با نیروھای امریکایی دارد و در واقع زیر پوشش این نیروھا فعالیت 
یس برای مقاصد زیادی بخصوص قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، ترور دارد، در واقع بھ عنوان گارد شخصی برادر رئ

.و تھدید مخالفان استفاده میگردد

.از سوی دیگر گفتھ میشود کھ محمد شاه ککو از ھمکاران نزدیک احمدولی کرزی در قاچاق مواد مخدر نیز میباشد

در چند سال . ه و از او دفاع کرده استکرزی بخاطر روابط عشیره یی کھ با رانند دارد برای رھایی او تالش کرد
گذشتھ و قبل از ماجرای راننده پوپلزی، ھیچ یک از افراد این قبیلھ محکمھ و یا ھم بھ اتھام ھیچ جرمی زندانی نشده اند، 

.کھ اولین محاکمھ ھم با اینگونھ ماجرا مواجھ شد

نیتی جرات نکنند تا بخواھند افرادی از قبیلھ پوپلزی احتمال داده میشود کھ بعد از این دیگر ھیچ نھاد عدلی، قضایی و ام
چنین مینماید کھ تا زمانیکھ آقای حامد کرزی بسر اقتدار است، رد پای ھر جنایت سازمان . را بازداشت، یا محکمھ کنند

ھ این یافتھ در حوزه جنوب افغانستان بھ خانواده یی وی ختم خواھد شد؛ اما در عین حال کسی را مجالھ رسیده گی ب
.جنایات نخواھد بود، از رو نویسنده در گذشتھ گفتھ بود کھ رئیس کرزی برای مبارزه با فساد و جنایت نشانی غلط میدھد



طوریکھ در ساعات اولیھ بعد از قتل قوماندان امنیھ کندھار، رئیس جمھور بر خالف روال معمول در برابر آن عکس 
سیار عصبانی بوده است، برای این برادر کوچک را سرزنش کرده است؛ اما العمل نشان داد و این رویداد را محکوم، ب

ظاھرًا گفتھ میشود کھ جواب او بھ برادر بزرگ این بوده کھ درآستانھ انتخابات حمایت از افراد قبیلھ نھ تنھا کھ ضروری 
.و حتمی میباشد، بلکھ حیاتی است

دو نھاد دولتی و یکی از خبرنگاران افغان در کندھار گرفتھ معلومات از افرادی معتبری متعلق بھ : یادداشت ضروری
.شده است کھ از افشای ھویت آنان بھ خاطر مسایل امنیتی خودداری میگردد


