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دردامن يکی از سر سبزترين باغ های کابلستان  جمعه است و کابل بازهم شاهد خون ريزی امروز

مکروريان کابل خون ها ريخته شدند و امروز در در  در يکی از روز های جمعه شچندی پي . گرديد

  .داراالمان

وضعيت فوق العاده در کابل، حمله جنايتکاران کوچی با سالح های سنگين  "

 به جان و مال مردم هزاره 

تن از  6ی داراالمان شهر کابل، کوچيان مسلح به جان و مال مردم هزاره حمله کردند و تاکنون امروز در منطقه 
هم چنان قرار معلومات مردم، بيش از پانزده تن از مردم هزاره اسير . تن زخمی شدند 16مردم هزاره کشته و 

  ". تن زخمی شدگان توسط اردوی ملی زخمی شده اند 3کوچی می باشند که از این ميان 
  

   
   " کابل پرس: نويسنده
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ن هفته ماه مبارک يدر نخست  خوانديد يکی از اخباريست که تا اين دم بعد از چاشتخبری که در باال 
: ميخوانيم از کابل هردم شهيد رمضان    

ن ازغرب کابل بسوی مرکز شهر حرکت نموده اما نيروهای پليس، اردوی ملی گروه عظيم ازتظاهرات کنند گا"   
آنها با شليک های هوايی ميخواهند . ونيروهای امريکايی برای جلوگيری آنها درحال تنگ کردن حلقه محاصره هستند

 .مردم را متفرق کنند ولی جمعيت خشمگين درحال افزايش است

درگيری مسلحانه بين کوچی ها و هزاره های ساکن در منطقه جبار خان،  ساعت هشت صبح امروز بيست و دوم اسد،
اين . در کنار شهرک جاجی نوروز بای در کابل اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن بيش از ده تن شده است

غربی کابل   درگيری در مربوطات حوزه سيزدهم امنيتی پوليس و در محدوده های دار االمان، در دامنه های کوه های
" صورت گرفته است) کوه قورغ  . 

اماميتوان گفت تعدا د کشته شده ها و زخمی ها . در خبر دیگر ميخوانيم که سيزده نفر زخمی شده اند
.دنو اسيران شاید بيشتر از این تعداد باش  

ر نهم در جنگ ميان کوچی ها و مردم که دنفر کشته در داراالن کابل وآ نفر زخمی و شش شانزده 
 را بار دیگر و بازهم  در این هشت سال اخير زندگی ميکنند و خانه وکاشانه مردم چهاردهی محل

یکی برای خانه و ميخواهند خانه داشته باشند و جنگ  گویا ، چون بزور خویش ميخواهند غصب کنند
و  زیر شدن قوای دولت در منطقهادیگری برای ساختن قبرستان و ریختن خون بروی قبرستان و سر

!افغانستان سر انجام هم دامن زدن جنگ ميان گویا پشتون های کوچی و هزاره های   

.اینست سناریوی کشنده وخطرناک که دارد قدم بقدم به واقعيت دردناک کشانيده ميشود  

!هوشدار ! هوشدار  

!جنگ را بکابل کشانيدند   

ور جدید در کابل و همه ميست نظامی و سياسی ونکته آغازیست برای جنگ های فرسایشی داین دا
.صفحات کشور  
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ها سال به اینسو زندگی ميکردند و تنمردم چهاردهی از صد ها که همه شما ميدانيد، ای در دارالمان 
هزار باغبان وجود داشت و همه چهاردهی باغ  12 هزار ها باغ و در چهاردهی کابل بيشتر از

مان بسوی گل باغ بروی در نيمه راه قلعه هندو از دارال همه مردم کابل بود و اگر اندکی تفریحگاه و
را ميبينی که از صد سال بيشتر در منطقه زندگی داشته وتاهنوز قلعه هندو پا برجاست و هيچگاه 
 انميان هندو ومسلمان در منطقه جنگ وزد وخورد صورت نگرفته و تا امروز هم در باغ هندو دهقان

.کار ميکنند واش زندگی   

همه ساله از گوشه های دور  مان در گوشه چهاردهی یعنی در داراال و اندر چهاردهی همچن 
غاز بهار می آمدند و غژدی های خود در دامنه های کوه ها برمی افراشتند و کوچی ها در آونزدیک 

کوه ها خریطه های سه مردان کوچی ها از دامنه های  .به چرانيدن رمه های خود مشغول ميشدند
مشغول  نير خام را به شانه ها انداخته و کوچه به کوچه برای فروش آنشنگ یا سه گوشه ای پ

 های کوه ها می چرانيدند و گوسفند ها وبز های خود را در دامنه. ميشدند وچندپولی بدست می آوردند
تا حد ایکه می توانستند ، در کابل ميفروختند و در زمستان ها راهی مناطق  را پشم وشير و گوسپندان

.يشدندگرم سير م  

وقتی پاکستان را انگليسها یا تجزیه هند بریتانوی به دو پاکستان وهند وستان   1947بعد از سال  
ميراث خوار هند بریتانوی  اعالن کردند ، مشکل خط دیورند باردیگر ميان دولت های افغانستان و 

سر انجام رفت و . گردید ، بيشتر که بر پایه تبعيض دینی استوار گردیده بوددولت تازه متولد پاکستان 
ها بلکه بسياری  وانستند مانع شوند و نه تنها کوچینتمد به دو طرف خط دیورند را دولت پنجابی ها آ

از مردم دو طرف مرز در زمستان ها و در تمام سال به دو طرف رفت و آمد داشتند و هيچگاه مانع 
یا معاهده  1893مرز پيش ازسال مد به دو طرف و رفت وآ این حرکت. در ميان راه وجود نداشت

.وجود داشت و بعدا هم چنان نيز دیورند و حکومت امير عبد الرحمن  

بر پایه استبداد خواست دولتی را در سرزمين  با حمایه  دولت بریتانيه و از انجایيکه امير عبدالرحمن
جدا گردیده باشد ، گر حایل یا  بفر ستيت ایجاد نماید تا منافع امپراطوری انگليس  و روسيه از همدی

وحشت و خشونت براه انداخت و اگر مال مشک عالم را موش عالم ناميد ، از اینرو در تمام افغانستان 
بعدا امير عبدالرحمن . از یاد هيچ فردی نخواهد رفتاز کله هزاره ها هم منار ساخت که کله منارها 

بر نسخه و نظریه ماکياولی که در کتاب برای  استحکام پایه دولت خود و سرکوب ملوک الطوایف بنا 
 دادن و تبعيد نمودناش نوشته است ،  به کوچ دادن مخالفين خود  در هرگوشه و حتی فرارشهریار 

. اقدام نمودخانواده ها از افغانستان   

صد ها خانواده دیگر بشمول خانواده طرزی نيز از  ند خارج شد ،اگر ایوب خان از قندهار و ميو
.رانده شدندافغانستان   

مخالفين خود در سمت شمال و قطغن تا بدخشان و در سمت  مودناميرعبدالرحمن برای سرکوب ن
قوه سانيراکه برایش گویا مخالفين بالمرکزی تا هزاره جات و سمت غرب تا هرات بسياری از ک

تالف برميگردد این اخ. از اینجاست  که ناقلين در جاهایی دیگر جابجا ساخته شدند. انتقال دادبودند، 
به دوران به پادشاهی رسيدن احمد شاه درانی که قدرت سياسی خراسان در قندهار بين روسای قبایل 

احمد زایی و نورزایی و به شکلی تقسيم گردید که بزرگترین نارضایتی هارا قبایل غلجایی و 
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الف وجود داشته و پيوسته به گذشته باخود نگهداشتند و تاامروز این اختو روسای دیگر  اچکزایی 
یکی  دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری دوره اخير حتی. گاه راه حل سياسی نيافته استهيچ 

.عکسها احمدشاه درانی را بلند کرده بود ودیگر از ميرویس خان هوتکی را  

امير  روسای قبایل به اطراف افغانستان پراگنده ساخته شدند تا از مرکز قدرت به دور باشند و
صالحيت داد تا در مناطق دور دست  برخی شان احمد زایی ها اند  که کوچی ها را بدالرحمن ع

مردم محل وهمچنان مناطق بزور چراگاه ها را تسخير کنند و نتنهارمه های خود را بچرانند بلکه به 
ین به ا را باخودش امير عبدالرحمن گویا مساله کوچی ها و مخالفت ها. نيز زهر چشم نشان بدهند

ای هفت ثور شروع شد وبعد از کودت 1978یا  1357در سال حل نمود و تا اینکه جنگ ها  گویا شکل
.تا احال ادامه یافت  

نجایيکه کوه ها وتپه ها ودشت ها پر از مين از آ.سی سال ميگذردن روز به اینطرف بيشتر از از آ
رسد به اینکه رمه های خود را  رد تا در دامنه ها برود چهی ضد نفر بود، کمتر نفری تالش ميکها

.در هشت سال اخيربرخی دامنه ها وکوها از وجود مين ها تا اندازهای پاک کاری شده اند.بچراند  

شدن جنگ های  و اعدام شدن دکتر نجيب اهللا بدست رفقای حزبی اش و شروع 1992بعد ازسال 
زاب بخشهایی را بزور تفنگ تنظيمی دیده شد که کابل به بخشهای مختلف تجزیه شد و هریک از اح

دهمزنگ گویا سهم حزب از قلعه قاضی تا دراالمان وعال الدین و حتی نزدیکی های .  نداشغال کرد
وحدت بود و بخشهای دیگر را جمعيت اسالمی و حزب اسالمی و حرکت اسالمی وجنبش ملی 

.اسالمی اشغال کردند  

های کوه قروغ و پشته های تپه تاجبيک  اگر دامنه اینک که موضوع دار االمان در ميان است ، در 
است ، از سوی  از یکسو حاجی نبی وشرکا شهرک ها ساخته اند و حامد کرزی برایشان فرمان داده
و ناتو نيز ایجاد  دیگر در همين دامنه ها پایگاه نظامی امریکایی ها و قوای وزارت دفاع  افغانستا ن

.گردیده است  

و گویا ساختن خانه و سر انجام جنگ امروزی چيزی نيست جز ادامه  مدن چند صد نفر بنام کوچیآ
.اسپان ترویا در منطقهدادن به جاسازی   

سياب مستحکم تر سازند برای لشکرکشی ها از لوگر و چهار آاز اینرو ميخواهند یک طرف کابل را 
.وداخل شدن به دروازه های کابل را سهلتر گردانند  

ویسل اباد   سياب بهاز راه چهار آ جمع وجورکرده بودند،قوه که  وبرادارن اش با ولی خانه شا
از  وکنار زیارت علی ملنک وراه گویا قبر نداف چهاردهی امده و ازراه دره آشپزخانه شاه زنبورک

ند و بعدا نادر شاه و محمد زنبورک باال شده و سر انجام ارگ را گرفت ه کوه شا به باالی غار سنگی
. ست عبدالرحمن و ناقلين را ادامه دادمند همان سياگل مه  

راکت هزاران هابا هزارحکمتيار و قاضی حسين نيز از چهار آسياب خواست تا کابل را تسخير کند و 
.وخون کشانيدو سر انجام نيروهای خود را در فراز تخت شاه زنبورک جا بجا ساخت نفر را بخاک  
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در کانتير  ملی افغانستان گاه قوای وزارت دفاعنقطه تخت شاه زنبورگ پای ترین گرچه حاال در بلند
است ومواد غذایی و  یا چرخ بالها کانتينر هایشان جابجا شده ها ها جابجا شده اند و توسط هليکوپتر

باالحصار تا پل چهاردهی و ساحه  رسانيده ميشود و تمامرورت شان توسط چرخ بالها مورد ض
. نقطه نيرنگی استهم ساحه چهاردهی بویژه دارالمان درجه زیر نظر دارند با ان 360چرخی را در 

.دارای اهميت مهم نظاميستهم از طرف ميدان وردک وهم از طرف لوگر و هم از طرف پغمان   

ساله بهسود ودای ميرداد را در کابل ادامه همه  کوچی ها ميخواهند همان خون ریزی های  اینک بنام
سياسی است و  –ای داراالمان یک حرکت بکلی نظامی این حرکت کوچی ها در دامنه تپه ه. بدهند  

این هم ترفند دیگریست در عمق .کوچی بودن فقط پوشش ایست برای گسترش پایگاه های اسپان ترویا
اميال استراتيژی پاکستان و کاریست که بدون شک وتردید با استفاده ابزاری از کوچه ها برای تداوم 

را اگر بازهم به جنگ نيابتی تبدیل کنند، صد ها نفر بازهم این جنگ . ای اس آی ادامه می یابد
.گوشت دم توپ جنایتکاران ميگردد  

   ! هشدار

.براه می اندازند  "کوچی" هشدار که جنگ را در داخل کابل کشانيدند و این جنگ را زیرنام   

د بوده اند، هاردهی طرف این جنگ نيست چه خودشا ن شاهد بسا نابسامانی ها واستبدااینبارمردم چ
را به مردم محل از چهاردهی در گوشه قرار دارند ومردم شهرک حاجی نبی تا دشت برچی اینبار

و به جنگ شيعه و طالب و کوچی  دپشتون و هزاره را دامن زندنکشانند و گویا جنگ  ميدان مي
!ميکشانند   

ش کرد تا تمام کوچی بابيست هر چه بيشر تال .هشدار این جنگ بازهم دامن تر وخشک را ميسوزاند
ها از منطقه چهاردهی به بيرون رانده شوند ودولت حامد کرزی با اعالن حالت اضطراری منطقه 
رااز شر کوچی خا رهایی بخشد و در جستجوی راه حل منطقی و اساسس برای کوچی ها باشد و 

البان و آی اس ِا بایست ط. صف کوچی ها و طالبان وآی اس اآی را با مهارت سياسی از هم جدا نماید
. از این حرکت کوچی ها وبسار تحریکات کوچی ها تجرید گردند  

خنثی کردن حرکت کوچی ها، طالبان نيز پروسه سياسی ایجاب مينماید تا با افشا نمودن این حرکت و 
.افشا شده و بعدا تجرید گردیده و طرد گردند  

در کابل زندگی مينمایندوخاموش نشستن یعنی بازی کردن با خون پنج مليون نفری که   

!هشدار  

.این جنگ را بایست مهار کرد  

. شه دیگر بایست بودگومتوجه   

اگر شهنواز تنی با حکمت یارو قاضی . خانه وکاشانه مردم چهاردهی را گرفتند و تنی کوت ساخته اند
را به دار ، این بار کی حسين احمد در کابل کودتاکردند و سرانجام نجيب را به سر دار باال کردند

!ميکشند   

! هشدار  
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.یار زنده و صحبت باقی  

سرباز آزادی - باقی سمندر  

.شما را بخواندن خبری که بی بير سی پخش نموده است ، در پایان دعوت مينمایم  

BBC Persian  
   1389مرداد  22 -  2010اوت  13جمعه  -گرينويچ  11:19 : به روز شده

  کوچی ها و ساکنان کابل در گير شدند
و ساکنان محلی در حومه غربی شهر کابل و همچنين تيراندازی پليس، دست کم ) عشاير(ر اثر درگيری کوچی ها د

  .سيزده تن زخمی شده و يک نفر کشته شده است

در دامنه کوهی در نزديکی محله داراالمان زمانی آغاز شد که ) مرداد/اسد ٢٢جمعه، (اين درگيری بامداد امروز 
  .ا و ساکنان محل بر سر تصاحب زمين های دامنه های کوههای غربی کابل به خشونت کشيده شدکشمکش ميان کوچی ه

کشمکش ميان دو طرف بر سر تصاحب اين زمين ها هر چند از حدود چهل روز پيش آغاز شده بود، اما امروز به 
  .خشونت انجاميد

در اختيار آنان قرار داده " گورستان عمومی"ن مردم محل می گويند که دولت زمين های دامنه های اين کوه را به عنوا
است، اما کوچی ها می گويند که اين زمين ها متعلق به آنها است و اکنون پس از مهاجرت سی ساله از پاکستان بازگشته 

  .و به ساخت و ساز خانه در آنجا آغاز کرده اند

ر پی آغاز به کار مردم محل برای ساخت و ساز آن گونه که برخی از شاهدان عينی گفته اند، ظاهرًا درگيری امروز د
  .زمين های مورد نظر غيرمزروعی است. خانه در آن جا آغاز شد

مردم محل کوچی ها را متهم به تيراندازی کرده اند و در مقابل کوچی ها مردم محل را متهم می کنند که خيمه 
  .اندچادرهای کوچی ها را به آتش کشيده و به سوی آنها شليک کرده /ها

به گفته شاهدان عينی، اين درگيری کمتر از نيم ساعت طول کشيد و منجر به زخمی شدن چهار تن از افراد محلی شده 
  .است

هرچند حضور سنگين . در پی اين درگيری کاروانهای نيروهای ارتش و پليس به سوی محل درگيری به حرکت درآمدند
  .، اما صدای گلوله باران پايان نيافتآنها در محل، به درگيری ميان دو طرف پايان داد

پليس تالش کرد گروهی از ساکنان محل را که در حاشيه محل درگيری جمع شده بودند، متفرق کند، ولی اين تالش پليس 
  .خشم آنها را برانگيخت

کوچی ها ساکنان محل نسبت به عملکرد پليس و نيروهای امنيتی اعتراض داشتند و آنها پليس را متهم به حمايت از 
ولی پليس تالش کرد با تيراندازی هوايی معترضان را متفرق کند، اما اين تيراندازی دست کم يک کشته و چندين . کردند

  .زخمی بجا گذاشت

تيراندازی پليس در حضور گروهی از خبرنگاران صورت گرفت، اما هيچ يک از ماموران و افسران پليس و ديگر 
  .ظر در باره تيراندازی ماموران پليس به سوی مردم نشدندنيروهای دولتی حاضر به اظهار ن

شاهدان عينی می . صدای تيراندازی از چندين نقطه در نزديک محل درگيری تا چند ساعت ديگر به گوش می رسيد
  .گويند که بيشتر اين تيراندازی از سوی پليس بوده است که تالش می کرد، اوضاع را تحت کنترل درآورد
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آمدن اين وضعيت، شماری از ساکنان محله های نزديک به محل درگيری در داراالمان دست به کوچ  در پی به ميان
و حومه غربی شهر کابل در اعتراض به عملکرد پليس به " دشت برچی"زده اند و شماری ديگر از ساکنان محالت 

  .خيابان ها ريخته اند

خاباتی را در خيابان ها پاره کرده اند و تالش دارند به شاهدان عينی گفته اند که معترضان عکس های نامزدهای انت
پليس ضد شورش هم در منطقه برای کنترل اوضاع حاضر شده . سوی قرارگاه حوزه سيزدهم امنيتی پليس نزديک شوند

  .است

که حد اقل  هنوز آمار دقيقی از تلفات اين حادثه در دست نيست، اما مسئوالن بيمارستانی در نزديکی محل حادثه گفته اند
  .به گفته دکترهای اين بيمارستان، وضعيت سه تن از زخميان وخيم است. سيزده زخمی به اين بيمارستان منتقل شده اند

  .ساکنان محلی اما شمار کشته شدگان و زخميان را بيشتر از اين می دانند

  .دکوچی ها نيز می گويند که يک تن از آنها کشته و دو تن ديگر شان مجروح شده ان

شماری از مردم در . دهها خودرو ارتش و پليس در محل مستقر شده، ولی صدای تيراندازی هنوز هم به گوش می رسد
  .غرب کابل نسبت به ادامه اين وضعيت در آن جا اظهار نگرانی کرده اند

ری ميان آنها کشمکش ميان ساکنان محلی و کوچی ها سابقه طوالنی دارد و در چند سال اخير درگيری های خشونت با
اما اين نخستين بار است که حاشيه نشينان شهر . در واليت ميدان وردک، بر سر استفاده از چراگاهها روی داده است

  .کابل و کوچی ها بر سر تصاحب زمين باهم درگير می شوند

  

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/08/100813_k02-kochis-hazaras-kabul.shtml 

© BBC 2010 

  
 


