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  م٢٠٠٨ مه ٢جمعه                             اسکاري–نبرد : تهيه وپژوهش از
  
  

 آيا درافغانستان دولت وجود دارد؟
  اگروجود دارد پس بخوانيد که درافغانستان چه ميگذرد؟

  
  ،به بهانه حادثه هشتم ثور و سوء قصد به حامد کرزي

  

چه   ازين فالکت نجات داد و را نه کشورپرسشی که همچنان برای هر انسان وطن مطرح است اينست که؛ چگو
 پيشرفته رهبری کند؟ طالبان و يا جنگ ۀ، نيرو و جريان سياسی ميتواند افغانستان را بسوی يک جامعشخص

  شش سال از تهاجم آمريکا رهبری می کنند؟ اينک بيش از افغانستان را  ساالرانی که توليد و صدور مواد مخدر در
اگر چه افغانستان بعد از .  و برکناری طالبان و تاسيس رژيم تازه در افغانستان می گذردو متحدينش به افغانستان

و خالی از درگيريهای نظامی   به مثابه کشوری آرام ٢٠٠١لشکرکشي نظامی توسط آمريکا و متحدانش در سال 
ده می شد، آرام نگرفته نبوده است، اما روند دگرگونيها در افغانستان آنچنانکه از سوی کشورهای غربي وعده دا

در آغاز جنگ امريکا و متحدانش با عراق و با اوجگيری درگيريهای خونين در آن کشور، اخبار رويدادها و . است
  .حوادث افغانستان در سايه تخصامات عراق کم رنگتر شد

ر کشور به رسانه های اما ديری نپائيد که خبرهای پی در پی از درگيری طالبان با نيروهای نظامی ناتو و امريکا د
با وجود انتخابات نسبتًا آرام و تاسيس دولت جديد در اين کشور، اما تهاجم گروههای مسلح . خبر جهان مخابره شد

متعلق به طالبان و القاعده عليه نيروهای نظامی دولت تازه تاسيس و ائتالف آمريکا در افغانستان نه تنها فروکش نکرد 
  . گسترش يافتبلکه دامنه آن بيش از پيش

گاردين همچنين در گزارش چند ماه پيش از زبان يکی از فرماندهان ناتو نوشت که، افغانستان در آستانه سقوط به 
خبر تکان دهنده ديگری که از افغانستان به خبرگزاری های جهان مخابره شد همانا . سوی هرج و مرج قرار دارد
  .اقتصادي استازنظر ناتواني مردم  خطر خشکسالی ، گرسنگی و

بنا بر گزارش اين سازمان خيريه کودکان، زنان باردار، خانواده های غير زارع و سالمندان با بيشترين خطر 
گزارشهای زيادی از رسانه های منطقه ايی و بين المللی حکايت از آن دارد که نيروهای . گرسنگی مواجه هستند

ا کنترول می کنند و غلبه روانی قابل توجهی در مردم افغانستان طالبان هم اينک بخشهای زيادی از خاک افغانستان ر
شدت اين . گذشته هاي نزديک شاهد درگيرهای گسترده ايی ميان طالبان با نيروهای نظامی ائتالف بوده ايم در. دارند

يروی نظامی بيشتر درگيريها به گونه بود که فرماندهان نظامی ناتو در افغانستان را به استمداد از ناتو برای ارسال ن
جنگ و خونريزی .  خود را می گستراندۀتمامی شواهد و قرائن نشان ميدهد که بحران در افغانستان دامن. کشانده است

فقر و مذلت دامنه خود . ده هر بيشتر افزايش می يابدعميان نيروهای دولتی و ائتالف آمريکا با نيروهای طالبان و القا
افغانستان، پيکری که زخم . و افغانستان در معرض خشکسالی و گرسنگی قرار داردرا هر چه بيشتر می گستراند 

پرسشی که همچنان طنين . برابر را با پيشرفته ترين تکنولوژی نظامی بر تن خويش حس می کند چندين دهه جنگ نا
 پيشرفته ۀک جامعانداز هر انسان مترقی است اينست که؛ چه نيرو و جريان سياسی ميتواند افغانستان را بسوی ي

رهبری کند؟ طالبان و يا جنگ ساالرانی که رهبری توليد و صدور مواد مخدر از افغانستان را رهبری می کنند؟ و يا 
 سياسی نظامی غرب درخاورميانه است؟ افق سياسی ۀائتالف امريکا که در صدد صاف کردن جاده برای اعمال اراد

  .تازه راه می بردنظامی در افغانستان بسوی يک هرج و مرجی 
 که در اثر جنگ های قدرت طلبی زور گويان وجنايت پيشه گان تاريخ همه هست و بود ۀمردم درد ديده ورنج کشيد

بسر  آالم  در هزار مصيبت و فاميل خود خود را از دست داده اند ، اکنون در غم پيدا کردن يک لقمه نان برای خود و
بربادي ويراني وطن را  روز پايکوبی را بر پا داشته اند و اران بساط جشن واما در عوض آن اين جنايت ک. می برند

  .جشن ميگيرند 
کرزى که پس ازيازده سپتامبر و حمله آمريکا به اين کشور به قصد مبارزه با تروريسم و نابودى طالبان هدايت اين 

با کشته شدن چند تن از اين تروريست قصد نيروهاى طالبان قرار گرفت که البته  کشور را به عهده گرفت مورد سوء
اين اقدام طالبان پس از آن صورت گرفت که کرزى در انتقاد از رهبرى آمريکا و . ها کرزى جان سالم به در برد

وى از آمريکاييان . در امر سياست گذارى هاى اين جنگ شد انگليس در جنگ اين کشورخواستار رهبرى دولت خود 
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 اعضاى مظنونين به عضويت در طالبان و طرفداران آنها پايان دهد زيرا اين امر موجب خواسته بود تا به دستگيرى
  .مى شود تا آنها از گذاشتن سالح هاى خود بر زمين امتناع کنند

شايد بتوان اين اقدام طالبان را با توجه به حمايت پنهانى آمريکايى ها از آنان در راستاى اين سخنان کرزى مورد 
حامد کرزى .  تا وى متوجه شود به تنهايى قادر به اين کار نيست و جان خود او نيز در خطر استبررسى قرار داد

در جريان برگزارى مراسم تجليل از مراسم هشتم ثور توسط نيروهاى طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت که جان به 
سفراى خارجى از جمله سفير  ،انمهمان رهبران جهادي، ،ساى قواى سه گانهئرو  در اين مراسم کرزى ، .در برد

مرد شماره دو سازمان ملل در افغانستان، فرماندهان ناتو و شخصيتهاى سياسى و تعداد زيادى از  آمريکا و انگليس،
  .مردم شرکت داشتند

کرزي در حالي هدف اين حمله قرار مي گيرد که يک روز پيش از آن روزنامه بريتانيايي گاردين به نقل از وي 
  . نيروهاي بريتانيايي و آمريکايي بايد از تعقيب و دستگيري نيروهاي طالبان منصرف شوندنوشت که

کرزي به گزارش اين روزنامه در مصاحبه يي با نيويارک تايمز ضمن انتقاد شديد از عملکرد نيروهاي بريتانيايي و 
ف حاکميت دولت وي شده و نتيجه آمريکايي گفته بود عمليات اين نيروها در تعقيب و دستگيري طالبان موجب تضعي

از سوي ديگر ترور کرزي با انتشار خبر اعزام نيروهاي جديد آمريکايي به افغانستان نيز  .معکوس داشته است
  .همزمان شده است

پيتر پترونزيو فرمانده واحد ويژه تفنگداران دريايي که قرار است به زودي به افغانستان اعزام شوند ضمن اعالم اين 
هدف ما اين است که از طريق برقراري امنيت و زمينه «تام تحت فرمانش گفت؛  و باره اهداف ماموريت جزخبر در

سازي براي گسترش مناطق تحت نفوذ و حاکميت دولت مرکزي، افغانستان را به محل بهتري براي زندگي تبديل 
ين بار به افغانستان اعزام مي شوند، پيش از گفته مي شود تعدادي از اين تفنگداران دريايي امريکا که براي اول ».کنيم

شمار . اين در عراق و مناطقي مانند االنبار خدمت کرده اند و با شيوه هاي جنگي القاعده و طالبان آشنايي کامل دارند
اين تفنگداران حدود دوهزاروسه صد نفر ذکر شده که قرار است بيشتر در نواحي جنوبي افغانستان به ويژه در هلمند 

به نظر مي رسد اعزام اين نيروها با توافقات اخير ناتو . ستقر شده و به نيروهاي بريتانيايي در اين منطقه کمک کنندم
  .و آمريکا درباره افزايش نيروهاي نظامي در افغانستان بي ارتباط نباشد

ه بود براي اطمينان ساعاتي پس از انتشار خبر حمالت طالبان در کابل کرزي که به سرعت محل حادثه را ترک کرد
در همين حال شبکه خبري العربيه از کابل گزارش . دادن به مردم از سالمتي خود مقابل دوربين تلويزيون حاضر شد

قصد به جان کرزي دستگير  داد طي چند ساعت پس از حمالت نيروهاي امنيتي بيش از صد نفر را در ارتباط با سوء
ولين دولتي از ؤي هاي اوليه نشان مي دهد تيراندازي ها به جايگاه مساين شبکه همچنين مدعي شد بررس. کردند

فاصله نزديک صورت گرفته است و به همين خاطر فرضيه دست داشتن سازمان هاي امنيتي را در اين حمالت 
  .مطرح کرد

. ن عجيب نيستبه ادعاي شبکه العربيه چنين فرضيه يي با درنظرداشت نفوذ عناصري از طالبان در نظام امنيتي چندا
به گفته شاهدان عيني حمله با چند انفجار مهيب آغاز شده است که گمان مي رود بر اثر انفجار راکت يا سالحي شبيه 

فير هاي پياپي به جايگاه ويژه بازديدکنندگان آغاز شده و افراد حاضر را  بالفاصله پس از انفجارها. آن بوده است
عالوه بر کرزي و چند تن از وزراي کابينه او تعدادي از سفراي کشورهاي . دوادار کردبه پشت جايگاه سنگر بگيرن

خارجي و فرماندهان نظامي داخلي و خارجي از جمله چند تن از فرماندهان عالي رتبه اردوي آ مريکا در جايگاه 
محافظان کرزي بالفاصله و در حالي که درگيري ها و فيرها همچنان ادامه داشت تحت محافظت . حضور داشتند

  .شخصي اش از منطقه دور و به کاخ رياست جمهوري منتقل شد
  . ها تا پانزده دقيقه ادامه داشتتيراندازي

وليت اين حمالت مدعي شد سه تن از نيروهاي آنها نيز در جريان اين ؤسخنگوي طالبان نيز ضمن پذيرش مس
مدت کوتاهي پس از اين حمالت که به . کرده اندمنابع امنيتي هنوز صحت اين خبر را تاييد ن. درگيري کشته شده اند

طور مستقيم از تلويزيون محلي پخش مي شد، کرزي در نطق کوتاه تلويزيوني به مردم اطمينان خاطر داد که 
او گفت . نيروهاي امنيتي به سرعت تعدادي از افرادي را که در اين حمله دست داشته اند، در محل دستگير کرده اند

ررسي فوري در اين باره دستوراتي براي اردوو نيروهاي پوليس صادر و اعالم کرده است که براي تحقيق و ب
اين سومين باري است که کرزي از حمالت تروريستي اينچنين جان سالم  . و تحت کنترول او است اوضاع کابل آرام

  .به در مي برد
بان که کرزی خواهان مذاکره با آنان است، طال. اين چندمين بار است که به مراسمی با حضور کرزی حمله می شود

کرزی طالبان را فرزندان افغانستان می داند و می گويد آماده است . ليت تمام اين حمالت را به عهده گرفته اندؤومس
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نقل کرده ) در يک مصاحبه اختصاصی(روزنامه نيويارک تايمز، اخيرًا از کرزی . در هر سطحی با آنان مذاکره کند
را  واهد تا نيروهای آمريکايی دستگيری افراد مظنون به عضويت در صفوف طالبان و حاميان آنهاکه او می خ

ت نکنند سالح أمتوقف کنند؛ زيرا ترس از دستگيری ها و بدرفتاری ها در گذشته باعث شده تا چنين افرادی جر
  .برزمين بگذارند و از جنگ دست بکشند

در دستگاه های امنيتی کشور نفوذ کرده و اين دولت توانای مقابله با سخنگوی جبهه ملی می گويد مخالفين دولت 
سخنان سانچارکی بعد از آن صورت می گيرد که مخالفين دولت با تيراندازی و فير راکت باعث . شورشيان را ندارد

 را فساد سخنگوی جبهه ملی وقوع چنين حوادثی. شدند) هشت ثور( برهم زدن مراسم تجليل از سالروز بربادي ملت 
وی فرار نيروهای القاعده، مجرمين خطرناک و قاچاقچيان مواد مخدر را . اداری در دستگاه های امنيتی عنوان کرد

به گفته سانچارکی حادثه برهم خوردن مراسم جشن هشت ثور، بی کفايتی و . از زندان ها نمونه ای بارز آن خواند
  .ناتوانی دستگاه امنيتی دولت را نشان می دهد

بهه ملی بارها طرح های امنيتی، اقتصادی و اجتماعی به دولت پيشنهاد نموده است ولی از سوی مقامات دولتی رد ج
سانچارکی اضافه نمود با آنکه شش سال از سقوط رژيم طالبان می گذرد ولی بازهم روز به روز آنها . شده است

ت احمد شاه مسعود، نيز به سوی کرزي سال گذشته در مراسم بزرگداشت سالروزشهاد. دنقدرتمندتر می شو
  .تيراندازی گرديده بود

رويدادهای اخير به وضاحت نشان می دهد که کار کرزی، ديگر يکسره شده : همچنان نشريه آتش درين مورد مينويسد
ای مردم از نارسايی های رو به گسترش و نبود دولت پاسخگو به نيازه. و پروژه اين مرد رو به پايانی گذاشته است

اوليه شان، شديدا دلخور شده اند و اين ناراضی در روزنامه های غربی که مدتی نچندان دور از مداحان کاله و چپن 
تحوالت اخير روشن ساخته که رهبری فعلی ديگر حوصله و . کرزی بودند، نيز به وضاحت انعکاس يافته است

مثلث شوم و .  استقرار را از دست داده استظرفيت حرکت دادن کشتی درز برداشته اين کشور به ساحل ثبات و
را در لبه پرتگاه قرار داده است، چنانکه مردم آهسته آهسته به اين  گريبانگير ناامنی، مواد مخدر و فساد اداری کشور

حقيقت اين است که . باور می رسند که نظام مستبد طالبانی و انارشيزم مجاهدين را بر اوضاع کنونی ارجحيت دهند
 و حتا شهرها برای پيدا کردن لقمه ی نان ترک خانه و کاشانه می کنند،  قريه جات ، ولسواليها ن تن از مردم ازهزارا

کمتر نيروی جوان را در اطراف می توان يافت که هنوز باقی مانده باشند و پيدا کردن نان شب، به دغدغه اصلی 
  .مردم تبديل شده است
هبری فعلی قلمداد می شود ، هم بدستان وزارت اطالعات و فرهنگ اين کشور  که از افتخارات ر-گلوی آزادی بيان

خفه می شود؛ ممنوعيت ادامه نشر درامه های خانوادگی هندی از طريق تلويزيونهای خصوصی و تهديد علنی 
ام مرگ اکثر جنگساالران سه دهه اخير که صدها هزار افغان را به ک. روزنامه نگاران منتقد، نمونه ای از آن است

يس جمهور ظاهر می شوند و آنگونه که سازمانهای تحقيقی آمريکا اعالم کرده، اين ئفرستاده اند، هنوز شانه به شانه ر
. جنگساالران يکجا با طالبان و رهبران قبيله ای بيش از هفتاد درصد قلمروی افغانستان را در اختيار خويش دارند

دو هزار هموطن غيرنظامی هم تنها در يک سال گذشته قربانی  ... ست حاکميت قانون هم فقط در شکل چيزی بيش ني
ناامنی شدند، تنها دوصدوپنجاه خانواده را گلوله های نيروهای صلحبان خارجی که برای تامين امنيت ما آمده اند، به 

  .خون نشاند
وابسته به حزب (يم وردک  رح- مجاهدين سابق-يس امنيت ئحمله به مراسم هشت ثور هم وزيران دفاع ، داخله و ر

، ضرار )شکمبوترين وزيردفاع درافغانستان  آي ، بي کفايت ، بي درايت و. اس . محاذ ملی ، نوکرمعلوم الحال آي 
غريب  و دزدان وراه گيران قبلي که سالها درمناطق شمالي مردم فقير از جمعيتي و( » مضراحمد مقبل «احمد مقبل 

 بخصوص درحاکميت برهان الدين رباني مورد عرب و ، ايماق ويک ترکمنه ، ازبرا بنام هزار صفحات شمال کشور
مورد ضرورت شهريان کابل را به  مواد زمان دولت داکترنجيب اهللا نان و ، دراذيت قرارداده شکنجه و خشم و و قهر

مد مقبل درباند مضراح ازگروپ خاص کرزي ، اگر اسناد وجوددارد و يغما ميبردند که درين مورد ده ها گزارش و
ازگروپ شوراي (و امراهللا صالح )  نميتواند پياده يک مکتب دهاتي باشد چه رسدبه وزارت داخله -کرزي نباشد 

گرنه ميتوانست بهترين  را درين پست گماشته است و نظاربا آن چهره سربه هوا وکودکانه ، فقط کرزي است که او
  .را شرمسار ساخت) ي شهري باشد نگران بسها

نظاميان خارجي آه در .  از سوء قصد به کرزي نيروهاي خارجي مستقر در محل، قبل از همه پا به فرار گذاشتندپس
آردند با اصابت اولين گلوله به  مراسم حضور داشتند و مهمانان داخلي و خارجي را هنگام ورود بازرسي بدني مي

  .آردند  پا به فرار گذاشته و وحشت زده به هوا فير مي،محل
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شدند و حتي هليكوپترهاي  مچنين معموال پس از هر حادثه امنيتي، نيروهاي آمريكايي و انگليسي در محل حاضر ميه
به آرزي، هيچ نيروي خارجي به محل اعزام نشد و فقط  داد اما در سوء قصد اخير آنان منطقه را پوشش امنيتي مي

عدادي از محافظان خارجي آرزي هم با فير اولين مرمي ت. دوهليکوپتر نيروي هوايي اردوي ملي در منطقه ديده شدند
 رها آرده و از باالي ديوار خود را به زمين انداختند و در حالي آه دستها را روي سر گذاشته  هاي خود را سالح

  .آردند بودند روي زمين دراز آشيدند و گروهي از اين محافظان هم با دست پاچگي به سمت مردم و هوا فير مي
 نفر از محافظان داخلي با صداي اولين فير دست آرزي را آشيده و در داخل موتر انداختند وي را از   سي ودفقط حد

نيروهاي اردوي ملي هم آه براي رژه در محل حاضر بودند پس از آنكه ديدند شاژور . محل حادثه دور آردند
ز هشتم ثور امسال در حالی تجليل شد که مردم با ا. ها را به زمين انداختند و فرار آردند هاي شان خاليست سالح سالح

بخصوص شهريان کابل از مشکل بلند رفتن  و مردم کشور .مشکالت افزايش بهای مواد خوراکی مواجه می باشند
قيمت مواد غذايی شکايت داشته از دولت می خواهند تا به جای تجليل نمايشی از اين روز به مردم غريب توجه کرده 

دولت به جای فکر کردن به مسايل بنيادی بيشتر به مسايل نمايشی و تشريفاتی توجه .  شهر کنترول کندقيمت ها را در
  .کرده که حتا مشکالت مردم را نيز فراموش می کنند

مگر اين يک فاجعه نيست؟ آيا با گذشت شش سال، نياز به تغيير نداريم؟ آيا امنيت ما از اين بهتر نمی شود که 
وی کرزی موضع بگيرند و حادثه بيآفريند؟ واقع بينانه، اگر از ديد ملی و بين المللی ديده و حقايق تروريستان زير گل

فوق الذکر مد نظر گرفته شود، نتيجه اين خواهد شد که دولت به رهبری کرزي آن آخرين نفس هايش را می زند و 
  .شرايط برای تغيير کامال آماده شده است

ز وقت باشد که در مورد جايگزين کرزی صحبت شود، اما حاميان او و مردم افغانستان با اين حال، شايد هنوز پيش ا
می دانند که برای هر فرد جايگزين وجود دارد و اين بار فردی به کرسی رياست دولت می تواند تکيه بزند که 

وزراي دفاع ، ... ف سازدنگرانی ها و ناکامی های تذکر يافته ملت افغانستان و جامعه بين المللی را با جديت برطر
داخله و رئيس عمومي امنيت ملي آه بخاطر رويداد حادثه چمن حضوري شهر آابل مورد استيضاح از سوي ولسي 

نماينده گان بعد از بحثهای طوالنی و . ملي قرار گرفتند، بعد از اعتراف و معذرت خواهي از مردم سلب اعتماد نشدند
امراهللا صالح رئيس . ی صندوق های رای رفتند؛ اما از آنان سلب اعتماد نکردندجوابهای اين مقامات باالخره به پا

اداره امنيت ملي با تكرار از مردم و نماينده گان شوراي ملي معذرت خواست و در عين حال از نظام و روشهاي 
ي آرزي، مقامات ارشد دردو روز پس از حمله آماندوي باال او .مجازات دهشت افگنان را شديدًا مورد انتقاد قرار داد

دولت و حاضرين مراسم ، خواستار مجازات اعدام براي آناني شد آه به جرم اعمال دهشت افگني در زندان بسر مي 
روشها های خود تغيير وارد نکند، برآناري ... تا زمانيكه نظام در: صالح با تاآيد در خطاب به نماينده گان گفت. برند

  . آينده يي مطمين داده نخواهد توانستسه وزير هيچ تضميني را براي
او افزود آه شش تن بعد از حمله باالي هوتل سرينا با تمام اسناد و شواهد به نهاد هاي قضايي سپرده شده اند، اما 

عدالت مانند نيويارك در اين جا . بايد به تروريستان درس عبرت بدهيم: وی تاکيد کرد . تاآنون در زندان بسر ميبرند
با اين سيستم : او با تاآيد بر ضرورت ايجاد دادگاه علني و مجازات اعدام براي دهشت افگنان،گفت. مي شودتطبيق ن

اين در حاليست که کرزی تااکنون از تائيد دستور .هيچ تضمينی برای کاهش حمالت در سال جاری داده نميتواند
  .ينگونه به کندی برخورد ميکندمجازات اعدام برای يکصد زندانی سر باز زده و گفته است در خصوص ا

ستان چرا افغان( در همين حال عبدالرحيم وردك وزير دفاع رويداد آابل را يك شرمنده گي بزرگ براي تمام افغانستان 
خواند و گفت آه حيثيت ملي و بين المللي ) امراهللا صالح وکرزي ، بلي صددرصد ،؟ براي وردک ، مضراحمد مقبل

ت از سوي ديگر وزير داخله نيز با پذيرفتن اشتباه از سوي پوليس در خطاب به نماينده گان آشور ضربه شديد ديده اس
با اين حال، صالح به جزئيات رويداد بعد . گفت آه دادن راي اعتماد امانت آنانست و ميتوانند در زمينه تصميم بگيرند

بر خالف : او گفت  .، پرداختيشست استيضاح مقامات از شوراي ملاز جروبحث های زياد براي سري ساختن ن
ادعاي طالبان ، حمله آننده گان چهار نفر بودند آه سه تن آنان در يك اتاق آرايي از حدود دو روز قبل توسط فرد 

اين افراد از حدود سي وشش ساعت قبل از حمله، تنها از طريق پيام هاي تلفوني با ديگر . چهارمي قفل شده بودند
در دو ماه گذشته معلومات استخباراتي وجود داشت آه طالبان از : او همچنان گفت .ته اندهمكاران شان ارتباط داش

با اين . طريق پرتاب راآت و حمله انتحاري قصد هدف قرار دادن جشن را داشتند، اما هر دو گروه باز داشت شدند
او در برابر اين  .قرار بدهندوجود، به قول رئيس امنيت، گروه سومي نيز تحت پيگرد بود آه هوتل سرينا را هدف 
  پرسش آه چرا مهاجمان کرزي را در زمان بازديد از قطعه تشريفات هدف قرار ندادند؟

گفت آه اندآي قبل از رسيدن آرزي به ميدان جشن يكي ازمحافظين متوجه به افراد مشكوك کلکين يك ساختمان شد و 
 به جايگاه رفت، محافظان نشانه را سوي ديگر گرفتند و اما زمانيكه کرزي. محافظان آنان را نشانه گرفته بودند
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به قول صالح اين سه تن بعد از حمله . مهاجمان نيز همزمان با فير توپ ها آغاز به تير اندازي و پرتاب نارنجك آردند
مله بوجود رويداد سواالتی زيادي را در مورد چگونگي ح. اق منفجر آرده و به قتل رسيدندتاحتماًال خود را در داخل ا

با اين  .آورده است، اما صالح به داليلي امنيتي از دادن جزئيات بيشتر در نشست علني شوراي ملي خود داري آرد
حال او گفت آه چند فرد مظنون پوليس نيز از سوي وزارت داخله در ارتباط به دست داشتن در اين رويداد بازداشت 

ن نماينده گان اعتراضات گسترده يي نسبت به تدابير گرفته شده از در جريان ارايه توضيحات و بعد از آ. شده اند
، در اخير هر سه تن توانستند بعد از راي گيري به مقامات خود باقي هاي امنيتي وجود داشت با اين حالسوي نيرو

  .بمانند
 حمله مخالفين ذرگاه هدفهمچنان سرک گذرگاه بعدازان بروی ترافيک مسدود گرديد که يک پوسته امنيتی در پل گ

گفته ميشود مهاجمان که چند مرد مسلح اند در کوه گذرگاه درميان خانه های مردم پناه گرفته اند  .قرارگرفت
 در. ولين امنيتی دراين باره اظهار نظر نکرده اندؤمس .ونيروهای امنيتی تالش دارند تا به اين مشکل خاتمه بخشند

يک اقدام ديگردر اثر زد و خورد بين نيروهای امنيتی و مخالفين مسلح دولت در کابل دست کم نو تن کشته شدند و 
نيروهای امنيت ملی و گارد ويژه رياست جمهوری خانه ای را که گفته می شود در آن . يک تن ديگر بازداشت شد

  .ه بودندمخالفين مسلح رفت وآمد داشتند از نيمه شب گذشته محاصره کرد
مقامات می گويند که در اين خانه، مخالفين مسلح دولت و کسانی که در حادثه تير اندازی هشت ثور دست داشتند 

نيروهای امنيتی پس از محاصره اين خانه در ناحيه ای بين گذرگاه و پل آرتل کابل در اقدامی سريع . مخفی شده بودند
شاهدان عينی می گويند که از ساعت دو بامداد زد و خورد بين . خانه های مسکونی اطراف آن را تخليه کردند

در همين حال . صداهای انفجار را نيز شنيده اند نيروهای امنيتی و يک گروه مسلح در اين منطقه به وقوع پيوست و
لح هواپيماهای نظامی از اولين ساعات روز بر فراز منطقه به گردش در آمده اند و گفته می شود که مخالفين مس

نيروهای پوليس راه های منتهی به اين منطقه را مسدود ساخته و . تعدادی از غير نظاميان را به اسارت گرفته بودند
  .مانع نزديک شدن خبرنگاران به محل شده اند

از پس از آنکه نيروهای امنيتی ازتسليم شدن مخالفين نا اميد شدند با استفاده  محاصره مخالفين مسلح ادامه پيدا کرد و
اولين ساعات روز درمنطقه  يس امنيت ملی ازئامراهللا صالح ر. سالح های سنگين اين خانه را منهدم ساختند

صالح درمجلس نماينده گان گفت که بزودی عليه عاملين رويداد هشت ثور که درآن يک نماينده مجلس . حضورداشت
ج تن از مخالفين مسلح دولت دراين رويداد کشته شدند گفته می شود که در اثر تبادل آتش پن. کشته شد اقدام خواهد کرد

  .و يک تن ديگر آنان از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند
بر اساس گزارشات تائيد نشده در اين زد و خورد چهار تن از منسوبين رياست امنيت ملی نيز کشته و سه تن ديگر 

سه درصد  و همچنان نود.  اظهار نظری نکرده اندآنان زخمی شدند اما مقامات تا اکنون در خصوص اين موضوع
مواد مخدر جهان هم از افغانستان توليد و قاچاق می شود و ما هنوز بزرگترين منبع توليد غيرقانونی مواد نشئه آور 

و در درجه بندی مفسدترين کشورهای های جهان و ناسالم ترين دولتها هم، . تحت رهبری فعلی در جهان هستيم
نظريه جامعه جهانی نسبت به آنچه در افغانستان می گذرد هم ديگر . در ميان ده کشور بلند جدول قرار داردافغانستان 

آنها می دانند که اگر اين بار در بازی با کرزی، فرصت را از دست بدهند، ديگر هرگز در امان . آنچنان نيک نيست
  .نخواهند بود

برهمين اساس اقدام . خيمی را در شرق کشور به وجود آورده استبحران امنيتی و اقتصادی در افغانستان اوضاع و
نيروهای . نيروهای آمريکايی به توزيع پرچم افغانستان در شهر اسد آباد مرکز واليت کنرها خشم مردم را بر انگيخت
گزين آن آمريکايی در پرچم های افغانستان که بين مردم توزيع کردند کلمه توحيد را حذف و تصاويری نامفهوم جاي

. پوليس برای کنترول اوضاع ناشی از اعتراضات مردم به اين اقدام نيروهای آمريکايی وارد عمل شدند. کرده بودند
مردم معترض توجيه نيروهای آمريکايی را مبنی بر اينکه حذف کلمه توحيد ناشی از يک اشتباه و غيرعمدی بوده 

  .است نپذيرفتند
آنها می خواهند پرچم ما را . اينجا آمده است و فرهنگ و دين ما را تهديد می کندآمريکا برای اشغال افغانستان به 

. ما همچنين خواستار محاکمه عامالن اين اقدام هستيم. ما از آنها می خواهيم از افغانستان خارج شوند. تغيير دهند
 نيروهای آمريکايی در اين وخامت اوضاع در مشرقي در حالی است که نيروهای طالبان نيز بر اقدامات خود بر ضد

از سوی ديگر شمار زيادی از مردم جالل آباد در . منطقه افزوده اند که در آخرين اين حمالت پنج پوليس کشته شدند
  .اعتراض به افزايش قيمت ها تظاهرات کردند

نه ای که قيمت نان اقدام پاکستان در محدود کردن صادرات مواد غذايی به افغانستان بر شدت اين مشکل افزوده به گو
  .در چند ماه گذشته چند بار افزايش يافته است
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يک قوماندان ارشد اياالت متحده ميگويد در سال جاري شايد پيمانۀ خشونت در افغانستان بطور بيسابقه اي بلند برود 
 در کابل جنرال جفري شالسر. و يک تعداد زياد حمالت طالبان در شرق که از پاکستان شروع ميشود، براه افتد

بخبرنگاران گفت طالبان ميترسند بر قواي ائتالف حمله کنند ولي احتمال دارد حمالت شان را بر اهداف بيدفاع تر 
او همچنان گفت يک تعداد زياد شورشيان هنوز هم از پاکستان بسوي افغانستان در حرکت هستند و . افزايش دهند

 ٢٠٠١نين ترين سال از وقت برانداختن طالبان از قدرت در سال سال گذشته خو. هدف آنها براه انداختن حمالت است
  . بيش از شش هزار نفر کشته شد٢٠٠٧در سال . باينطرف بود
واليت هرات آه مدت هاست از لحاظ امنيتي زبانزد عموم مردم بوده است در اين اواخر به داليل نا  ازجانب ديگر

 مردم ديگر در مقابل اينهمه مشكالت روز . به ستوه آمده استمعلومي از ازدياد اختطاف ها و سرقت هاي مسلحانه
تقريبا . نگران وضعيت خود و خانواده خود در روزهاي اتي هستند افزون به شدت از لحاظ روحي ضربه ديده و

  .خانواده اي نيست آه از اين ناحيه خود و يا اطرافيانش آسيب نديده باشند
ست؟ از طرف ديگر مردم از نظر اقتصادي پايين ترين وضعيت نسبت به آيا اين ثمره حضور خارجيان در آشور ا

تولد طفلي ناقص الخلقه اين ظن را تقويت می کند که آمريکا تقريبآهفت سال پيش در جريان . گذشته بسر مي برند
خاک ، دولت نمونه برداری از . انيوم ضعيف شده استفاده کرده استحمله به افغانستان ،از گلوله های حاوی اور

استفاده آمريکا از اسناد سنگ و آب در نقاط مختلف و جاهائی را که آمريکا مورد حمله قرارداده آغاز کرده است تا 
ام اردوي ، تولد نوزادان ناقص الخلقه اين اقدندبعضي ها معتقد ا. ی اورانيوم ضعيف شده را بيابدگلوله های حاو

 نيست که اردوي آمريکا از اورانيوم ضعيف شده استفاده می کند بلکه در اين برای اولين بار. آمريکا را تاييد می کند
جنگ طوفان صحرا ، برضد نيروهای عراقی از گلوله های حاوی اورانيوم ضعيف شده استفاده کرد که باعث بروز 

ين به گونه ای که در ا. استبيماری های سخت و العالجی ميان سربازان و مردم به خصوص در جنوب عراق شده 
  .نيوم ضعيف شده همچنان ادامه داردتولد افراد معلول و بروز سرطان مزمن ناشی از استفاده آمريکا از اورا ،مناطق

، ماندگاری طوالنی مدت آن در طبيعت و وارد کردن خسارات و صدمات  های اورانيوم ضعيف شدهيکی از ويژگی
، جنايت بر ضد فاده از گلوله های حاوی اورانيوماست ،به همين دليل.  منابع طبيعی و سالمتی انسان استزياد به

اين درحالی است که آمريکا بدون توجه به پيامدهای استفاده از . و عامل تخريب طبيعت محسوب می شودبشريت 
در افغانستان با انکه سانسور خبری شديدی که محافل  . چنين گلوله هائی از آنها در جنگ های مختلف استفاده می کند

 اعمال می کنند آثار و پيامدهای استفاده از گلوله های حاوی اورانيوم و ساير مهمات جنگی به مرور مشخص غربی
واقع  در. مايش سالح های جديد نيز کرده استآمريکا در جنگهای عراق و افغانستان بارها اقدام به آز. می شود

ی خود استفاده می کند که ادوات و تجهيزات نظامآمريکا از مردم کشورهائی مانند عراق و افغانستان برای آزمايش 
  .، جنايت برضد بشريت است اين خود

ليون ها هموطن از گوشه گوشه اين ممکلت ويران ر اين روزها از قلب مازجانب ديگر نان خواستن صدايی است که د
 نفر در دريای گرسنه ليون هاای از الف و گزاف آرميده اند و محکومت بر تپه  به گوش فلک می رسد اما دولت و

مردم در زنجير هزاران مشکل خرد و خمير می شوند، از يک سو امنيت نيست، از سوی . گی دست و پا می زنند
اکنون در شرايطی که تمام . ديگر نيز هزاران مشکالتی که از انگشت پا تا فرق سر مردم را در خود پيچانده است

اه جويی پيش می گيرند و يا با هزاران زخم زبان و زخم قنداق دوباره مردم از بی کاری می نالند و راه هجرت و پن
از مرزها مثل يتيمان کره زمين که هيچ زمينی برای آنها نمی تواند زمين مادری باشد برمی گردند، قيمت مواد غذايی 

هر قرص نان در شرايطی که قيمت . به حدی رسيده است که در اين روزها خط مرگ و حيات را برای مردم می کشد
شش افغانی بود اکثر مردم از عهده خريد آن برنمی آمدند اما اکنون که به بيست افغانی رسيده است مگر خود کرزي 

يک نماينده مردم بدخشان در پارلمان از مواجه بودن . و وزرايش از عهده اش برآيد، مردم غريب کار که نمی توانند
وي برخی خبرها مبنی بر استفاده مردم از گياهاي . گی شديد خبر دادمردم بسياری از مناطق اين با فقر و گرسن

مردم با کمبود شديد مواد غذايی مواجه هستند و توان : کوهي به علت نبود مواد غذايی و فقر شديد را تأييد کرد و گفت
دسير و دارای زمين بدخشان از جمله واليات کوهستانی و سر. خريد را نيز به علت افزايش قيمت ها از دست داده اند

های زراعتي اندک است که مردم آن همواره با فقر دست و پنجه نرم می کنند اما در سال های اخير به دليل خشک 
  .سالی ها، سيالب های بهاری و نيز سرمای شديد زمستان مشکالت آنان بيشتر شده است

آنان به دنبال منافع خود در : نيز گفتاين نماينده پارلمان در خصوص عملکرد مؤسسات کمک رسان بين المللی 
. افغانستان هستند و مديريت و بازرسی و نظارت دقيقی هم وجود ندارد تا کارها و فعاليت های آنان تحت نظر باشد

  .مؤسسات کمک رسان هيچ کاری برای بهبود وضعيت مردم اين مناطق نکرده اند
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مچنان در خواب به سر می برد، پنجاه کشور خارجی دولت ه: همچنان شماري ازوکيالن درولسي جرگه ميگويند
مردم بار ديگر از شدت . حضور دارند ولی مردم ما قادر نيستند که قرصی نان خشک به سر سفره شان بگذارند

ليت ؤوگرسنگی علف می خورند و ما به عنوان نمايندگان مردم، اين توان را در خود حس نمی کنيم که وزرای بی مس
  .بت فقر مردم، از ايشان سلب صالحيت کنيمرا خواسته و با

با وقت دادن ها به وزرا مشکل حل نمی شود، چراکه هرگاه به ايشان وقت بيشتری داده شده کم تر کار کرده اند، بنا 
پارلمان بايد اعتراف . بر اين بايد صادقانه آنان را فرابخوانيم و در صورت عدم کفايت، از ايشان سلب صالحيت نماييم

که مقصر است؛ چون به وزرايی در کابينه دولت رای اعتماد داده که بی کفايت و فاقد وجدان کاری اند و بنابر کند 
  .عدم کارکردهای وزرا اين فاجعه به وجود آمده است

زنان و آودآان . اگر وضعيت بدين منوال به پيش برود به احتمال قوی طولی نمی کشد که قيام مردمی صورت گيرد
دهند، هنوز قربانيان اصلي جنگ هستند و ناامني، مرگ و مير،  اساسي جامعه را تشكيل مي ي وآه بخش اصل

هاي غلط جامعه از جمله مشکالت  نارضايتي از ازدواج، آفت مواد مخدر، بوضعيت صحي نامناسب و رسوم و سنت
 زنان و عدم همکاري وخيم بودن وضعيت امنيت زنان و عملکردهاي توهين آميز و تهديد کردن. هاست عمده آن

المللي خشونت عليه زنان شصت  رود ، طبق آمار نهادهاي بين  هاي زنان به شمار مي والن امنيتي از جمله نگرانيؤمس
  .درصد افزايش يافته است

ولين ؤبر اساس اظهارات مس. ميزان مرگ و مير مادران ساالنه در برخي واليات به پنج هزار نفر رسيده است
بر اساس اين . ه بيشترين آمار مرگ و مير زنان و مادران مربوط به زمان حاملگي و تولد استوزارت صحت عام

. کند ها در افغانستان بيش از پنج فرزند دارند که اين نيز به نوبه خود زنان را ضعيف مي گزارش بيشتر خانواده
از جمله مشکالتي است آه زنان با شود نيز  تعصبات بي جا و زد و خوردهايي که از سوي مردان به زنان وارد مي

المللي دفاع از حقوق زنان موسوم به جنس زن در جهان،  هاي سازمان بين طبق گزارش. ها مواجه هستند آن
  .هاي داده شده به زنان در پي سقوط طالبان هنوز عملي نشده است تضمين

 و جامعه دست به گريبان هستند و ها زن و دختر با تبعيض مستمر و خشونت در محيط خانه ليوندر حال حاضر م
با وجود اينکه زنان از برخي امتيازات قانوني، مدني و . گيرد براي رفع اين مشکالت اقدامي جدي صورت نمي

هاي جدي در زمينه تحقق حقوق زنان باقي مانده است  اند اما هنوز هم چالش حقوقي از جمله حق راي برخوردار شده
هاي  بخش قابل توجهي از مشکالت زنان را ازدواج. دهند  سوادان را زنان تشكيل ميو در بخش آموزش نيز اآثر بي

هاي  شود و به اين علت خودسوزي دهد که حدود شصت تا هشتاد درصد از ازدواج ها را شامل مي اجباري تشکيل مي
  .هاي اخير افزايش يافته است زنان نيز در طي ماه

پنج درصد از دختران قبل از رسيدن به شانزده سالگي و سن قانوني  و هفتاد: در گزارش حقوق بشر آمده است
. هفت درصد زنان از ازدواج خود ناراضي هستند شوند آه از اين ميان پنجاه و ازدواج، به خانه شوهر فرستاده مي

 اين ميان باشند آه از سرپرست بيش از يک و نيم مليون نفر مي طبق آمارهاي رسمي اعالم شده شمار زنان بيوه و بي
سه درصد ترياک غيرقانوني  و با درنظرداشت اينکه اکنون نود. سرپرست داراي فرزند هستند نود درصد زنان بي

شود، زنان از جمله قربانيان مستقيم آفت مواد مخدر هستند طوري آه يک مليون معتاد  جهان در افغانستان توليد مي
شوند که  مواد مخدر و تروريسم دو پديده مرتبط به هم تلقي ميدر افغانستان . مواد مخدر زن درکشور وجود دارد

  .شوند توانند ثبات و امنيت در کشور را به چالش بکشند و در اين ميان زنان و کودکان نيز قرباني مي مي
ازجانب ديگريک نهاد عدلی وقضايی فعال درامرمبارزه با مواد مخدر می گويد که بيشترين قاچاق مواد مخدر 

قضايی مبارزه با موادمخدر ازاين اتباع به  نيروی ويژه عدلی و. ازسوی اتباع خارجی صورت می گيرددرکشور 
را تشويق به کشت  عنوان مافيای مواد مخدردرافغانستان ياد کرد که با استفاده از منابع هنگفت مالی، افغان ها

 داشتن اتباع خارجی درقاچاق مواد پس ازسقوط رژيم طالبان درکشور نگرانی ها درمورد دست. خشخاش می کنند
 همچنين گزارشات در دست است که نيروی های نظامی بريتانيا و آمريکا نيز در. مخدر هرروز بيشتر قوت ميگيرد

نيروی ويژه عدلی و قضائی مبارزه عليه مواد مخدر سه سال پيش درچوکات . قاچاق مواد مخدر از افغانستان فعال اند
والي و وزارت مبارزه با مواد مخدر به منظور مبارزه با انتقال مواد مخدر و جستجوی قاچاق ستره محکمه ، لوي ثارن
در سه ماه اخير هفده نفر : قضايی مبارزه با مواد مخدر ميگويد يس نيروی ويژه عدلی وئر. چيان اين مواد ايجاد شد

ند که پس از تحقيقات محکوم به زندان شده از کارمندان وزارت دفاع ملی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر دستگيرشده ا
  .اند

پنج اتل قندهار زمانی که می خواست با موتر رنجر اردوی  و ول لوای سه قول اردويی دوصدؤوي می گويد که مس
ول اذعان ؤاين مقام مس. ملی مواد مخدر را انتقال دهد ازسوی پوليس بازداشت شد که هم اکنون درزندان بسرمی برد
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برای تحقيقات نهايی به محکمه  می متهمين قاچاق مواد مخدر را با استفاده از سند مستند دستگير وداشت که تما
پنج هزار افغانی تا ده مليون افغانی جريمه  سه ماه تا بيست سال و از از مجرمين قاچاق مواد مخدر . معرفی می کند

واد مخدر، بيشتری خارجی ها که درقاچاق مواد قضايی مبارزه با م ولين نيروی ويژه عدلی وؤبه گفته مس. می شوند
وجود اين که مقامات افغانی و جامعه  با. مخدر درکشور دست دارند به صورت غيرقانونی وارد افغانستان می شوند

همکاری های شان اعالم کرده اند اما در سال  افغانستان را در اولويت کاری و جهانی، مبارزه عليه مواد مخدر در
می گويند که مواد  بسياری از آگاهان امور. سه در صد مواد مخدر جهان را توليد کرده بود و نستان نودگذشته افغا

  .مخدر از طريق فرودگاه های افغانستان توسط اتباع خارجی به خارج از کشور انتقال می يابد
 نخست وزير ۀرمتن نام ميان اعضای ناتو درافغانستان د همچنان يک روزنامه انگليسی از اشاره به وجود شکاف

تلگراف، در اين نامه آمده است که گوردون براون نخست وزير انگليس به   روزنامه ديلیۀبه نوشت. انگليس خبر داد
در اين نامه . برد نيروهای ائتالفی گفته بود ناتو در افغانستان به شدت از کمبود تجهيزات و نيروهای کارکشته رنج می

هايی که از سوی کشورهای غربی برای ثبات اين کشور  ها، در تالش الت و ناتوانیمحرمانه به بسياری از مشک
های  شده که شکاف در ارتباط با ماموريت ناتو در افغانستان همچنين هشدار داده . شده است صورت گرفت، اشاره 

  .نظامی عميقی وجود دارد و بايد بسرعت پر شوند
اه انگليس از افغانستان است، به درخواست براون نوشته شده است تا به ای از ديدگ ای که خالصه اين سند سه صفحه

در اين نامه آمده است که ناتو برای از بين بردن بسياری از مشکالت موجود و . کشورهای ائتالفی غربی داده شود
. بيشتری نياز داردهای آموزش ديده  کوپتر، هواپيما و تيم برای کمک به اردوی افغانستان، هنوز به تعداد زيادی هلی

سه صد نفر از نيروهای دريايی آمريکا  و همچنين به وضعيت بعد از ماه نوامبر اشاره شده است که بيش از دوهزار
اين نامه تائيد . کردند که پايگاه نيروهای انگليسی در آن است نشينی می بايست از مناطق جنوبی اين کشور عقب می
ا تالش کرد تا کشورهای ائتالفی شامل فرانسه و آلمان را متقاعد کند تا در جنگ ه کند که نخست وزير انگليس بار می

گويد که  وی همچنين می. های وی به جايی نرسيد وليت نظامی بيشتری را برعهده بگيرند اما تالشؤافغانستان مس
هايی که  پذيرد که تالش یموکراسی در افغانستان، بايد قانون و عدالت برقرار شود، اما بعدا انگليس ميبرای بقای د

گيرد در مسير بسيار بدی قرار گرفته است و کشورهای ناتو در  برای آموزش و پشتيبانی پوليس افغانستان صورت می
  .دهند اين زمينه از خود تالشی جدی نشان نمی

يات  انجام عملاش در عمليات ترور حامد آرزي دال بر قدرت نظامي طالبان و توانايي:  بوستون گلوب نوشتۀروزنام
اين عمليات نشان داد آه نيروهاي پوليس و امنيتي افغانستان آه تحت آموزش نظامي . در تمام مناطق افغانستان است

تالش براي .  طالبان ندارندۀيس جمهور را در برابر حملئاند، قدرت آافي جهت تضمين حفظ جان ر ها بوده آمريكايي
بر اساس اين تحليل، اين عمليات .  آرزي و به رسميت نشناختن آن استولتترور آرزي دال بر مخالفت طالبان با د

رآزي و خلع ها در دولت م وليتؤهاي زيرساختي و ايجاد مس گذاري در طرح  شكست آمريكا در سرمايهۀنشان دهند
  .سالح شبه نظاميان است

 طالبان در آابل و ۀ حضور گستردتالش براي ترور آرزي دال بر:  آريستين ساينس مانيتور نوشتۀچنين روزنام هم
هاي مربوط به حمالت  محصلين درليليه هايشان به تماشاي دي وي دي. سابقه آن در ميان محصلين است  نفوذ بي

هاي شمالي و غربي نيز نفوذ  نفوذ طالبان در حال گسترش است و طالبان در ايالت. پردازند  طالبان در افغانستان مي
ازجانب ديگرجاي بسيارشگفتي است که . اند ان در برخي مناطق در غرب پيشروي آردهخواهد آرد و اعضاي طالب

نيروهاي مسلح کشور، طالبان هشدار داده اند که اگر  ، دولت وافغانستان قوتهاي حدود چهل کشوردرباموجوديت 
رد حمله قرار خواهند شبکه های خدمات تلفون موبايل ارايه خدمات شبانه خود را متوقف نکنند، اين شبکه ها را مو

، امکان جاسوسی برای نيروهای خارجی مستقر در  از تلفون های همراه در جريان شبطالبان می گويند استفاده. داد
  .کشور را فراهم می کند

در حال حاضر، . پس از فروپاشی رژيم طالبان چندين شرکت خصوصی تلفونی در افغانستان آغاز به فعاليت کردند
تا حاال هشتصد مليون دالر در عرصه مخابرات سرمايه .  تامين ارتباط استفاده از تلفون همراه استرايج ترين شيوه

اگر اين : سخنگوی طالبان ميگويد . گذاری شده و هم اکنون نزديک به چهار مليون نفر دسترسی به تلفون همراه دارند
طالبان می .  دفاتر آنان را هدف قرار خواهند داد خود را متوقف نکنند، طالبان برج ها وۀشرکت ها ارايه خدمات شبان

گويند، شرکت های تلفون موبايل بايد همه روزه فعاليت خود را از ساعت پنج بعد از ظهر به وقت محلی تا ساعت سه 
  .بامداد متوقف کنند

الت بدنبال آن اين حم. سه برج مربوط به شرکت مخابراتی روشن در ولسوالی ميوند قندهار مورد حمله قرار گرفتند
صورت می گيرد که طالبان به تمامی شرکت های مخابراتی هشدار دادند فعاليت شبانه خود را در سراسر کشور 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٩از  ٩ :تعداد صفحات

 يدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگير. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

طالبان هشدار دادند که اگر فعاليت تلفون های همراه در جريان شب متوقف نشود، دفاتر و برج های . متوقف کنند
  .واهند دادمربوط به شرکت های مخابراتی را هدف حمله قرار خ
ند فعاليت خود را به سيزده و نيم  های تلفونی موبايل اجازه داده اطالبان مسلح در بعضی از نقاط افغانستان به شبکه

طالبان سال گذشته به همه شرکت های مخابراتی هشدار دادند که فعاليت شبانه تلفون . ساعت در روز افزايش دهند
ان در پی اين هشدار و با هدف اعمال فشار بيشتر به شرکت های مخابراتی، طالب. های موبايل در کشور را قطع کنند

و اعالم کرده است که شرکت های مخابراتی حاال می توانند از ساعت  چندين برج مخابراتی را هدف حمله قرار داد
  .شش و نيم صبح تا هفت شام فعاليت کنند

کرزي نيزدلخوش به  دولت مورد رعايت قرارميگيرد وفرامين  قضاوت نمايد که فرمان طالبان بيشتراز شما خود
حاکميت  اگر سيه روزي گريبانگيرملت مظلوم است و دارد چرا اينهمه فالکت و دولت وجود اگر. دولتداري است

کمکهاي جامعه بين المللي را به تاراج  بانکي و ، ذخايربارثروت، دارائي و وجودندارد چرا اين همه مفتخوروبي بند
  .استفاده ازمنابع خبري باميبرند؟ 
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