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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٧ می ٠٨   

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

٣۵٨ 

   تازه تر شدن زخم ھای کھنه بين دو

تنظيم جنايتکار جھادی در کابل و سرازير 

شدن ده ھا فرد مسلح وابسته به حزب 

ی به پايتخت، نگرانی ھا را در ميان اسالم

با توجه به سابقۀ . مردم افزايش داده است

کشمکش و خونريزی ھای فراوان بين اين 

ھای  دو تنظيم وابسته به آی اس آی در سال

جنگ ضد شوروی و بعد بربادی کابل، 

گر شاخ به شاخ شوند و مردم را باشندگان کابل ھنوز ھم در ھراس اند که مبادا بار ديگر اين دو تنظيم وحشی با يکدي

 مسخره تر اين که جمعيت اسالمی از حکومت خواسته تا افراد وابسته به حزب اسالمی را .به خاک و خون بکشانند

 . خلع سالح نمايد، در حالی که بسياری از افراد خود اين تنظيم جنايتکار جھادی تا دندان مسلح اند

استقبال نموده است، اما » صلح«، جمعيت اسالمی ظاھراً از امر پيوستن او به  جنايتکار به کابلگلبدينبعد از آمدن 

! در اعالميه ای خاطر نشان ساخته است که حزب اسالمی از ادبيات کنايه آميز به آدرس جمعيت اسالمی بپرھيزد

ف جمعيت طر. اين چنين اظھارات نشان می دھد که ھنوز ھم دو طرف بر سر استخوان ھای مردم در کشمکش اند

 سال گذشته بيشترين سھم را از دسترخوان نعمات نيروھای اشغالگر صاحب ١٦اسالمی با شورای نظارش که در 

شده است، اينک از پيوستن الشخور ديگر به اين خوان نگران است که مبادا رھبری حزب اسالمی نيز در اين خوان 

  .سھيم گردد

ش چند تنی را به خيابان »روند سبز« با امرهللا صالحار به نام از سوی ديگر، يکی از چوچه ھای باند شورای نظ

 و ديگر دزدان شورای نظاری که ظاھراً امرهللا صالح.  در کابل به شعار دادن پرداختگلبدينکشاند و عليه حضور 

وه او عليه خود را از يکديگر جدا می دانند، اما در آخرين تحليل ھمۀ آنان دوست و برادر يکديگرند و شعار دادن گر
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 به کابل است که حضور و نقش او را در گلبدين در واقعيت نشاندھندۀ مخالفت جمعيت اسالمی در مقابل آمدن گلبدين

تواند، چون در شانزده سال گذشته، ھمه چيز در ھماھنگی و مشوره با جمعيت اسالمی  حکومت فعلی پذيرفته نمی

کنند که وقت آنان ديگر به سر رسيده است او اين نقش را صورت گرفته است و اينک رھبران جمعيت احساس می 

  . به عھده بگيردگلبدينبايد اکنون رھبری حزب اسالمی مخصوصاً 

 در سخنرانی خود در ارگ رياست جمھوری با وضاحت اعالم نمود که نه خواھان شرکت در گلبديندر عين حال، 

 با گذشت چند روز از اين سخنان او، اينک لست باال دولت است و نه طالب وزارت و رياست در دولت کنونی، اما

.  تن از جنايتکاران اين حزب را به دولت سپرده است تا در صفوف نيروھای امنيتی جابجا شوند٣٥٠٠بلندی از 

 تن از اين جنايتکاران بايد در رتبه ھای دگروالی، بريد جنرالی و باالتر از آن در وزارت دفاع به کار ٦٠نزديک به 

قبل از اين جنايتکاران شورای نظاری بسياری از پست ھای مھم امنيتی را در دولت پوشالی در قبضۀ . شته شوندگما

  . خود گرفته اند و اينک دزدان و جنايتکاران حزب اسالمی نيز به اين فھرست در حال افزوده شدن ھستند

  طالبان يو وار بيا وتوانيدل چې د پسرلني عملياتو له

 کندز واليت قلعه زال ولسوالۍ تر خپل پيل وروسته د

ې چې څو ساعته کپه دې جګړه . کنترول الندې راولي

يې دوام وکړ، طالبانو د امنيتي ځواکونو درې پوستې 

محاصره کړلې چې په پای کې يې يوه پوسته په بشپړ 

ډول ونيوله او په پوسته کې موجود ځواکونه يې ھم 

  . اسير کړل

پيل وروسته لسګونه کورنۍ په ډير بد د دې جګړې له 

دا لومړی ځل نه دی چې د قلعه زال او . حالت کې له قلعه زال څخه بې ځايه شوي او نورو سيمو ته يې کډه کړې ده

. شاوخوا سيمو اوسيدونکي د جګړو د زياتوالي له کبله خپلې سيمې پريږدي او نورو سيمو ته په کډه کولو مجبوريږي

 دغه واليت په بيالبيلو ولسواليو او سيمو کې په وار وار ولسي خلک مجبوره شوي چې د دواړو له دې وړاندې ھم د

  .خواو د جګړو له کبله خپلې سيمې خوشې کړي

د قلعه زال ولسوالۍ په ړنګيدو سره د طالبانو وسله وال ځواک توانيدلی چې کندز ښار ته نږدې په چرخاب سيمه کې 

په چرخاب کې د جګړې پيل د خلکو په .  وکړي او په سيمه کې درنه جګړه پيل کړيپر دولتي امنيتي ځواکونو بريد

له سيمې څخه . منځ کې دا انديښنه راوالړه کړې چې ښايي کندز ښار يو وار بيا د طالبانو په الس سقوط وکړي

، ښايي کندز ښار ھم رپوټونه په ډاګه کوي چې که چيرې نور امنيتي ځواکونه د کندز ښار د ساتلو لپاره اقدام ونکړي

ھمدا اوس طالبان د کندز پر زياترو ولسواليو کې واکمن دي چې پر ټول کندز واليت . ډير ژر د دولت له السه ووځي

  . د دوی واکمني په سلو کې اتيا برخه جوړوي

 بدخشان از واليت ھائی است که از چند سال بدينسو حضور طالبان در آن با گذشت ھر روز بيشتر می شود .

طالبان توانستند ولسوالی ھای يمگان، وردوج و زيباک را به تصرف خود در آورند و راه اکماالتی خود را به 

با پيشروی طالبان در اين مناطق، ولسوالی اشکاشم، شغنان و واخان که در . چترال پاکستان و تاجکستان باز نمايند

مردم به شدت نگران آيندۀ جنگ در اين . ه رو شده اندجوار ولسوالی زيباک قرار دارند، با تھديد جدی امنيتی روب

 .واليت ھستند، چون تا ھنوز ھيچ پايگاه نظامی در اين واليت ساخته نشده است
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. جنگ در واليت بدخشان عمدتاً با استخراج غيرقانونی معادن و قاچاق مواد مخدر و سنگ ھای قيمتی مرتبط است

برخی از وزرای حکومت 

 پارلمان وحشت ملی و اعضای

پوشالی افغانستان در اين ماجرا 

ھر کدام از . به نحوی دخيل اند

اين مقامات مبالغ ھنگفت پول را 

از اين راه به دست می آورند و 

ھرچه شدت جنگ در بدخشان 

بيشتر باشد، به ھمان پيمانه به نفع 

  . اين گروه خاين و جنايتکار است

طالبان در تبانی با گروه ھای 

تشکل از قومندانان جھادی اند، استخراج غيرقانونی معادن را روی دست گرفته و در عين حال به جنايتکار که م

معادن . سازد ھر دوی اين کار، منفعت سرشار را عايد قومندانان طالب و جھادی می. قاچاق مواد مخدر می پردازند

 است که تنھا بخش کوچکی از اين و مواد مخدر در واقعيت گرھگاه و نقطۀ اتصال ھر دو گروه جنايتکار و خاين

عايد سرشار به مردم فقير محل می رسد؛ بقيۀ آن ھمه به جيب اين قومندانان غارتگر و مافيای منطقه و بين المللی 

  . سرازير می شود

در ) حکومتی و غير حکومتی(با آن که مقامات حکومت وحشت ملی بدرستی می دانند که کدام يک از افراد دولتی 

غيرقانونی و قاچاق مواد مخدر دست دارند، اما در افشای نام ھا و يا توقيف آنان سعی نمی کند چون تمام استخراج 

اين مقامات فاسد به شکل حلقۀ زنجير به ھم پيوسته اند و به ھيچ صورت نمی خواھند دست از عايد سرشاری 

  . بردارند که توسط اين گروه ھا به آنان می رسد

  

 

 

 

 


