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 Political  سياسی

  
  عبدالحی واحدی 
  ٢٠٠٨کابل، اکتوبر  

  
  
  

  با کمک امريکا و انگليس  و حزب اسالمی حکمتيارطالبان
  

  در کشور مسلط می شوند روز روز تا
  

  :مصداق می يابندزير در اين رابطه مثالهای 
  
نفوذ طالبان در غزنی رو به فزونی بوده و تسلط آنان تا حدی رسيده است که به روز روشن يک دگروال را از کنار  •

ه  بنام سلمان که از بازار واليت بيک نفر پوليس. اند با پوليس ربوده ی سی متر از فاصلۀ واليت غزنیP.R.Tتيم 
 او راقبل از همه تفنگ . د مسلح ذريعه يک موتر کروال توقف داده می شودطرف پوسته خود می رفت توسط افرا

 ،ند نقش تماشاچی داشتP.R.Tرا در موتر انداخته با خود می برند و در حاليکه افراد امنيتی تيم ش ميگيرند و بعد خود
 . اگست صورت گرفته است٦اين عمل به تاريخ 

. دولت مراجعه نمی کننده  غزنی جهت حل و فصل قضايای شان بطبق اطالع موثق که مردم محل و حتی حومه شهر •
. چون دولت را در حال ضعف و ناتوانی می بينند و از جانب ديگر نسبت آلوده بودن ادارات آن به آن اعتماد نمی کنند

 هر دو يرشذ مورد پکهميروند و قضايای شان توسط طالبان حل می گردد  برای حل مسايل شان پيش طالبانبران بنَا 
 قضيه منازعه روی زمين را در قريه آزاد خان که مربوط شهر طالبان اگست ١٢بتاريخ . طرف هم قرار می گيرد

 .غزنی ميشود حل و فصل نمودند
طالبان ، ولسوالی اندر غزنی به مرکز طالبان تبديل گرديده است و گفته می شود که در آن جا غير از طالبان افغانی •

.  طبق سليقه خود با مردم محل بر خورد می کنندآنهابک ها نيز تجمع نموده اند وهر کدام  چيچينی ها و از،عرب
 انداختعرب ها نسبت به ديگران سخت گير تر اند و بسيار زود فتوای قتل ميدهند و با هر تيری که به سوی مقتول 

، ناوه، گيالن، آب بند، قره باغ و در  خان، گيرو، مقرهدولسوالی های اندر، زن .ی کنند خود را غازی نيز می خوانندم
 و  مستقيم تا هنوز تحت کنتروللی و.نمايند يک کلمه همه مناطق پشتون نشين آن واليت در پيوند با طالبان عمل می

.  کرده نمی توانندکاری ولسوال ها ان بدون موافقه طالب.ان قرار دارند طالبۀمحاصر، بلکه در تسلط طالبان در نيامده
 در بين مردم بنام حزب  اسالمیها مربوط حزب اسالمی بوده که بخاطر بد نامی حزب اکثر اين نيروشود کهگفته می 

 .به سر نهاده اند را فعاليت کرده نميتوانند و همه لباس و لنگی طالبان
 خود های که از ارسال دختربودند اگست طالبان توسط نامه از همه مردم ولسوالی خواجه عمری خواسته ١٦بتاريخ  •

. ليت بدوش خود شان خواهد بودو مسؤ،رسدبشان به دخترهايکه  هر آسيبی  آنبه مکتب خود داری نمايند در غير
طبق گزارش موثق از محل که در .  شوندسوختانده که همه مکاتب در ولسوالی خواجه عمری دارند نظر طالبان در

د و همه شب ند که همه ايشان محاصره می باشن داروجود با چند صاحب منصب پوليس عسکر نفر ٢٠اين ولسوالی 
 عقب نطالبا" اردوی ملی"ی حمله می شود که به همکاری ئلی توسط هاوان و توپ های سرشانه باالی اين ولسوا

 .وضع ولسوالی اندر هم مانند ولسوالی خواجه عمری است. نمايند نيشنی می
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قال داده تحومه شهر انه ه داران از شهر اختطاف وبيکی از سرماي  در واليت غزنی پسر٢٠٠٨  جوالی١٣ بتاريخ •
 آن سپری زار روز اهدهد و چ ولين امنيتی واليت غزنی را در جريان قرار میؤاف شده مسطپسر اخت پدر .می شود

 اف شده ناگزير پيش طالبان ميرود وط پدر اختًء بنا.می شوداما از سرنوشت اختطاف شده معلومات حاصل ن. گرددمي
می   وستهيک شب وقت خوا طالبان. می گويد که پيش شما آمدم ديده شود که شما چه می کنيد. می کندعرض حال 

شب  دو. ها را می کنددستور چه کسی اين کاره ب  وهما می دانيم که ک .د که پيش کسی در اين مورد چيزی نگويدنگوي
 نفر از دزدان و و چهار رديت ميگد که در نتيجه برخورد صورنمنطقه مشکوک را محاصره می کن بعد طالبان

از ايشان را  يک نفر د وننفرآن در همان محل پيشروی مردم تيرباران ميگرد د که دوناف چيان کشته می شوطاخت
شبانه به   و می شود گرفتهاو از هاباش آن و محل بود د که گفته می شود در جريان تحقيق نام دزدان ونگير زنده می

باقيمانده کسانی که در سرقت های  د ونريار نفر ديگر از دزدان را ميگهچ د ونله می کنآدرس های دست داشته حم
به شهر  را رها و خانه های خود شهر غزنی شريک اند ولو که جز اين گروپ هم نبودند از تشويش حمله طالبان

 .غزنی پناه می برند
  بنام طالبانال بودند فعًالی حزب اسالمی فع گروپ های حزب اسالمی که در دوران جهاد به طرفداردر واليت لوگر •

 مردم لوگر در زيادی از تعداد ٢٠٠٨ جون ٢٧بتاريخ  .ندرام ساخته اآدر منطقه مسلط بوده اوضاع آن واليت را نا
خواهان   را سازماندهی نمودند و ایمظاهره ی ها عکس العمل نشان دادند وي آن واليت عليه امريکا"برکی برک"

درين مظاهره که عقب  . دستگير شده بودند"برکی برک" يک شب قبل در  هایيشدند که توسط امريکا یی افراديرها
 می سوختانده بيرق امريکا  وحکومت کابل داده می شود ، شعار عليه امريکا وندقرار داشت طالبان  و اسالمیآن حزب
 ی ها وياعالن جهاد عليه امريکا ظاهرات وم و اين اخطار ها اما همزمان با .اعالن جهاد عليه امريکا می کنند شود و

ی ها عمليا ت آغاز ي لوگر، در قسمت تنگی سيد آباد وردک باالی سه تانک امريکا"برکی برک"همه خارجی ها در 
 بخاطر پيدا  هاايید بعد امريکنيا ناپديد ميگرد ی ها کشته وينفر امريکا يکی دو تانکها آسيب می بيند و می شود و

 .دنماينرا پيدا می  خود اجساد افراد د ونکردن افراد شان عمليات را آغاز می کن
طريقی که به آنهم   آقای عبدالولی احمدزی از داخل شهر پل علم مرکز لوگر ربوده می شود و٢٠٠٨ جوالی ٢بتاريخ  •

که اين خود  احمدزی ربوده می شود شود وباديگارد آن خلع سالح می  و  از اقوام احمدزی با وی همراه بودند ایعده
 .نشاندهنده نفوذ طالبان است

د که نمردم ميگوي. شرکای داخلی شان بغارت برده می شود آثار تاريخی در واليت لوگر توسط خارجی ها و معادن و •
عادن استخراج م ما دخيل بوده و اتباع خارجی در کشور طالبان مسلح و درين قاچاق پوليس واليت، قاچاقبران محلی و

وليت انتقال تا پاکستان را پوليس شاهراه ؤمس د همه به پاکستان انتقال می يابد ونشده که بصورت فنی استخراج می شو
آنچه از لوگر قاچاق می شود سنگ . دولت بصورت مکمل در جريان قرار دارد اما ممانعت نمی کند. بدوش دارد

 . استتکرومي
سازماندهی آن  ارسال طالبان و  در،وليت آنرا انگليس ها بدوش دارندءخدر که مسد م مبارزه با موا٣٣٣ پوليس غند  •

لوگر باالی انگليس نه  همين روست که طالبان مستقر در معادن نقش داشته از مخدر آثار و  قاچاقبران مواد،در لوگر
زابل به اين  يا، ميدان وردک وپکت طبق معلومات از مردم محل که طالبان از ننگرهار، .نه عمليات حمله می کنند و
 .ناامن گرديده استدر صد  ٩٠ارشات که اين واليت زطبق آخرين گ نمايند و گذار می شت وگآزادانه  واليت آمده و

 مردم شهرک خروار که درين واليت چند مرکز اختطاف ايجاد شده است که عناصر مخصوصأبه گفته مردم محل 
گفته می شود که اکثريت نيروهای مسلح . دن به اين واليت انتقال داده می شوکابلو  وردک ،اف شده از ميدانطاخت

بخصوص بعد از افواهات آمدن حکمتيار با  و د اما به نام طالباننالدين تشکيل ميده مخالف دولت را افراد حزب گلب
گفته می شود که بين  و. تحرکات افراد مسلح آن در آن واليت زياد شده که همکاری انگليس را با خود دارند دولت،

 .آنان يک نوع توافق وجود دارد چنانچه درهلمند وجود داشت انگليس ها و
 مسير شاهراه  مخصوصأوصف امنيت در مناطق هزاره نشين، واليت ميدان وردک و مرکزی افغانستان بامناطق در  •

ای ساالر ميدان وردک به آتش يک کاروان اکماالتی ناتو در قسمت ه ٢٠٠٨  جون٢٤بتاريخ   و.امن شده استآن نا
خواهند که از همان مسير  می ی می کنند ويطالبان از طريق راه ميدان سرک مسير کابل غزنی قدرت نما. کشيده شد

لوای  قوت های خارجی و و  از طالبانیبندان سرک عمومی کار مشترک بخشاگر چه راه. را به کابل برسانند خود
موتر  ٤٠ بيش از حريقهمان  در. د که ريشه در استفاده مادی مشترک آنها داردمسير راه می باش ول درؤسرحدی مس

ارش مردم محل که همه خوراکه باب اين زطبق گ. اکماالتی قوت های خارجی کار مشترک هر سه قوه بوده است
تش آبعد  يم و شده در همه موتر ها تقسو کانسریلوبيا فقط چند موتر آب معدنی و  ها از موتر ها کشيده شده والری

جالب اين است که مهمات .  پول آن تقسيم می شود وباقيمانده مخفيانه منتقل و در بازار ها بفروش رسيده. زده می شود
 کار مشترک قوت های ۀاين خود نشاندهند. دنآخر قطار بوده آتش زده نمی شو  نظامی که در اول و هایساير ابزار و

مسير سرک عمومی کابل غزنی  بند سازی راه و اين عمليات ونقش  .ان ميدهدی از طالبان را نشئخارجی با بخش ها
در . فعاليت گروپ های طالبان در پغمان وشکردره نشان داده است  در خود راغزنی کندهار توسط طالبان، تاثيرات و

غمان آغاز کرده را در پ پغمان کسی بنام زمری پغمان در پغمان آمده ودريک جلسه محرم با سياف فعاليت های خود
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 می هديده شود که در آينده چ حزب اسالمی بوده و است که فعًال در مرحله ديدار با بعضی از قوماندان های سياف و
 .شود

سسه ؤ که با مینفر از کارمنداندو در قريه جوزک ولسوالی کوه صافی مربوط واليت پروان  ٢٠٠٨ جوالی ١بتاريخ  •
Habitat )د بخاطر مخالفت شان مبنی بر پيشنهاد گروپ طالبان در جوزک بخاطر اخالل همکاری می نمودن) بيتاته
در محضر عام سربريده  وگرديه ترور بعضی از کسان در يک جلسه محلی شبانه از خانه های شان دستگير  امنيت و
طالبان از . آتش گرفت  ولسوالی بگرام واليت پروان را زيرجانآکوه صافی منطقه ايست که می شود از  .می شوند
از طرف  را از يک طرف با طالبان مستقر در سروبی دارند و خود روابط   آن ولسوالی فعال بوده ودينسو درمدتی ب

انند که ميدان  می تو،دنهر گاه بخواه . قاری بريال عمل می کنندقوماندۀاب تحت گديگر در پيوند طالبان ولسوالی ت
ی کابل نيز در يميدان هوا. ست که از آن می شود وارد کابل شد اي منطقه کوه صافی.ندزسابمطمين هوايی بگرام را نا

 .تير رس کوه صافی قرار دارد
را  گروپ های عملياتی خود روز مسلط شده و تا گفته می شود که در ولسوالی غوربند واليت پروان طالبان روز •

 فعًال دو باره ،قوماندان طالبان گرديد بانبعد در زمان طال  گروپ حزب اسالمی وء مال حنيف که سابق جز.ساخته اند
دولت  .ر زمان خطر به کوه ها باال ميشود د وگروپ خود را ساخته وارد غوربند شده در منطقه زندگی مخفی دارد و

 .جريان است اما عکس العمل ندارد در
   تا  واقعيت است که طالبان روزانتحارات شهر کابل نشاندهنده اين  جمع انفجارات و گرديد وحالی مجموعه اوضاع که    
  . در کشور مسلط می شوند با کمک انگليس ها و امريکايی هاروز   
  
 


