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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٢١.٠١.١٠  
  
  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
)۵۶(  

  
  :ی و کابينهأر

 –نايتکار، طالبان و جنايتکاران خلقی درين روز ھا بازار اعضای ولسی جرگه که بيشترين بخش آنرا جنگساالرن ج

ھر وکيل از ھر وزير کانديد شده از سوی . ی دادن به کابينه بسيار گرم ميباشدأپرچمی تشکيل ميدھند، به خاطر ر

اين . کرزی پول ميگيرد و درين ميان رحيم وردک وزير دفاع برای ھر وکيل از سه تا پنج ھزار دالر پرداخته است

 به حساب می آيد و به اين صورت وکيلی نيست که درين چند سال چندين ءاز کمپاين اين وزراپول دادن ھا جزئی 

ی گيری به ولسی جرگه أکرزی که بعد از تشکيل کابينه بار اول آنھا را جھت ر. بار ازين رشوه ھا نگرفته باشد

عمرزاخيلوال، وحيدهللا رحيم وردک، فاروق وردک، حنيف اتمر، . فرستاد تمام آنھا به جز ھفت نفر رد شدند

شھرانی، سيد مخدوم رھين و محمد رحيم کريمی به ترتيب وزرای دفاع، معارف، داخله، ماليه، معادن ، اطالعات و 

 نامزد از سوی ١٧بار دوم که . ی اعتماد را به دست آورند و وزرای ديگر رد شدندأفرھنگ و زراعت توانستند ر

وزير مبارزه (، ضرار احمد مقبل )وزير خارجه(آنان که شامل زلمی رسولکرزی معرفی گرديد بازھم فقط ھفت تن 

وزير کار (، آمنه افضلی)وزير عودت مھاجرين(، داکتر يوسف نيازی )وزيرعدليه(، عبدالحبيب غالب)با مواد مخدر

لسی جرگه و جارهللا منصوری به عنوان وزير مورد تائيد و) وزير اقتصاد(،عبدالھادی ارغنديوال)و امور اجتماعی

  . قرار گرفتند

 از سوی تنظيم ھا به کرزی معرفی شده و درين ميان عبدالھادی ارغنديوال که رھبر حزب اسالمی ءاکثر اين وزرا

به اصطالح علنی و قانونی کنونی ميباشد و با گلبدين نيز کوچکترين اختالفی ندارد به عنوان وزير اقتصاد از سوی 

ھمچنان احتمال آن ميرود که افراد ديگر حزب اسالمی نيز در کانديدای . رفت مورد تائيد قرار گ"ولسی جرگه"

اما ارسال جمال که عضو حزب اسالمی و قبال والی خوست بود نيز درين جمع کانديد . دنبعدی حضور داشته باش

اميان حزب ی اکثريت را به دست آورد که خود نشان ميدھد ميان افراد و حأوزارت سرحدات شده بود که نتوانست ر

  .  اختالف نظر وجود دارد"ولسی جرگه"اسالمی گلبدين در درون 
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 وزيرش را به دست آورد و بايد به زودی ١۴ وزارت خانه قادر شده است که رای اعتماد برای ٢۵کرزی تا حال از 

  .  وزارت باقيمانده معرفی نمايد١١افراد ديگری را به 

 به رخصتی رفت و اين برای "ولسی جرگه" معرفی گردد، "سی جرگهول"اما قبل از آنکه يازده وزير ديگر به 

 که در سوم دلو نام نويسی برای دورۀ بعد شروع ميشود بسيار مھم ميباشد و بسياری ازين "ولسی جرگه"اعضای 

 اما کرزی تا ختم رخصتی پارلمان ھمان وزرای. وکال برای سال ديگر و دورۀ ديگر نيز خود را کانديد خواھند کرد

درين ميان . پيشنھادی و شکست خورده را به عنوان معين اول وزارتخانه ھا و سرپرست آنھا معرفی کرده است

ھای مسلح يعنی معاون کرزی در بخش نظامی تعيين رئيس ارکان سرقومندانی اعلی نيرودوستم بار ديگر به عنوان 

اردو،  ار ميباشد و ميتواند جنرال ھای ارشداو که درين پست از صالحيت ھای باالتر از وزير دفاع برخورد. شد 

پوليس و امنيت ملی را مقرر ، تغيير و تبديل نمايد برای وزير دفاع، داخله و امنيت ملی ميتواند مخل جدی باشد و به 

تعيين دوستم با چنان صالحيت ھايی و طرح . اين خاطر امکان پيدا شدن نزاع و کشمکش در ميان شان وجود دارد

 و آغاز عمليات امريکايی ھا  برای سقوط امارت سپتمبر که مدعی اند در بعد از يازده طالبانزی با مصالحه کر

طالبان، بيش از سه ھزار طالب به وسيلۀ دوستم دردشت ليلی به قتل رسيد، عملی شدن اين طرح را با مشکل مواجه 

  .  ميسازد و الی که بادار بخواھد که اين طرح عملی گردد

ين باور اند که خود کرزی نخواسته است که بعضی ازين وزيران که از جا ھای غير اصلی بر او تحميل بسياری به ا

ی اعتماد ببرند و اين را به شکلی انوارالحق احدی رھبر حزب افغان ملت و کانديد أشده بودند، از ولسی جرگه ر

وزيران را با خود داشته باشد، نبايد وزارت اقتصاد در مصاحبه اش بيان نمود که اگر کرزی نميخواھد برخی از 

اکثر اين وکيالن که . اينگونه بزند که منظور ھمان معرفی نمودن به ولسی جرگه و بعد برايش کمپاين نکردن است

ی أ برای برخی رآنان به دستور ء خورده نميتوانند، بناآبگوش به فرمان باداران غربی شان اند و بی اجازۀ آنان 

 چه دست ھای اصلی در پشت وزيران اينی نداده اند که نشان ميدھد در تائيد و عدم تائيد أديگر ر یداده و برای برخ

غربی ھا تالش دارند تا بيشتر مزدوران انجويی خود را به کار بگمارند و ازين طريق بھتر و . صحنه کار ميکنند

رت معادن برسد، وحيدهللا شھرانی بود،  ميخواستند به وزا ھايکی از وزيرانی که غربی. بيشتر اعمال قدرت نمايند

ا با ھمکاری او معدن بسيار زيرا او به شدت گوش به فرمان امريکايی ھا ميباشد و امريکايی ھا تصميم دارند ت

د و به امريکا ببرند و ن مخفيانه استخراج نماي، طياره ھای اکتشافی ناسا کشف کردهًالی بدخشان را که اخيرابزرگ ط

ن وزير چنان به سرعت از سد ولسی جرگه گذشت که گويی بارک اوباما پشت دروازه ولسی جرگه به اين خاطر اي

  . نشسته بود

  

  :دھراود به جھنمی از کشته و زخمی مبدل گشت

 عصر يک حمله کننده ای انتحاری در بازار ولسوالی دھراود درميان چھار جنوری  ساعت ١۴روز پنجشنبه تاريخ  

.  نفر ديگر به شدت زخمی شدند١٣ نفر توته توته شده و ٢٠ خود را منفجر کرد که در نتيجه مردم فقير اين ولسوالی

مردم تا ساعت ھا به .  نفر کشته و زخمی يکتن ھم از افراد نظامی خارجی و داخلی وجود نداشت٣٣درميان اين 

وری تکه ھای سوخته گوشتی مصروف بودند که نميدانستند مربوط کدام کشته ميباشد و به اين صورت طالبان  آجمع

وليت ميشه مسؤطالبان که در چنين حاالتی ھ. کثيف و جنايتکار به چنين عمل غير انسانی و جنايتکارانۀ دست زدند

 ترس موش شده و حتی صدای خود را بيرون را ميگرفتند اين بار که با خشم مردم اين ولسوالی مواجه شدند از

 نفر کشته و ۶٠ی قرار گرفت که در نتيجه  نيز مورد حملۀ طياره ھای امريکائولسوالی دھراود دو سال قبل. نکردند
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ن حمله به نفع خود سود ھای آن زمان درين ولسوالی محشری بر پا شد و طالبان توانستند ازآزخمی داشت و در

ين بار که  نشان دادند در جنايتکاری کمتر از اشغالگران نيستند، بی آنکه ھدف مشخصی ازين کالنی بگيرند، اما ا

ی که اين جريان فاشيست نسبت فقير اين ولسوالی منفجر کرده، گوئحمله داشته باشند خود را درميان مردم بيگناه و 

 کشتار و جنايتی ميزنند، بسيار عادیاين جانيان بزرگ تاريخ وقتی دست به چنين . به ھرچه انسان است عقده دارد

ميگويند که ھرکسی گناھگار باشد دوزخ و غير گنھگار باشد جنت ميرود و به اين ترتيب جواب چنين جناياتی را اين 

!! طور با بيشرافتی پاسخ ميدھند و خود انتحاری ھای جانی نيز معتقد اند که به مجرد مردن وارد بھشت ميشوند

اين حمالت افراد نيمه ديوانه و مجذوبی را انتخاب ميکنند و بيشتر اين انتحاری ھا معتاد ھم  برای ًطالبان عموما

تا حال کسی به ياد ندارد که درميان اين انتحار کنندگان قومندان سرشناسی که خواھان رفتن به جنت باشد، . ميباشند

وری پول و  آه بازی ميگيرند که خود برای جمعقومندانان فاشيست طالبی در حالی جان اين افراد را ب. ديده شده باشد

  .  ندارندآرامکار مواد مخدر لحظۀ 

 آزاديخواھیان جانی را به عنوان نيروی مقاومت و راود بايد حداقل آنانی را که طالبحملۀ انتحاری بر زحمتکشان دھ

ا نه تنھا مقاومتگر نشناسند که ميشناسند، کمی به خود آرد و بعد ازين ننگ و خجالت بکشند که اين جانوران درنده ر

  .تمام چتلی ھای تاريخ را نثار چھره ھای زرد آنان بنمايند

 

  :ولسوال چشت به قتل رسيد

 جنوری حينيکه عبدالقدوس ولسوال ولسوالی چشت با آمر جنايی اين ولسوالی و چھار نفر ١٨صبح روز يکشنبه 

. به قتل رسيدند رار گرفت و ھر شش تن شان به زودیپوليس به سمتی در حرکت بود، مورد حملۀ طالبان مسلح ق

ماه گذشته و بعد دستگيری  اين حمله بعد از سرکوب نيروھای يحيی خان سياوشانی به وسيلۀ نيروھای دولتی در دو

بشير قناعت، يکی از مھمترين حمالت مخالفان دولت درين ولسوالی ميباشد که در اثر آن اين ھمه تلفات را به جا 

 که با دو انجنير افغانی  را درعين حال گزارش ميرسد که در ھمين روز افراد مسلح دوتن از انجنيران چينی.گذاشت

گوی طالبان اعالن کرد که اين کار را آنان انجام داده ربودند و بعد سخن در واليت فارياب کار ميکردند، ه ایبر جاد

  .  رجی ھا پول ميگيرند معامله کرده و از خاًطالبان درچنين حاالتی عموما. ندا

  

  : حملۀ طالبان بر قلب کابل

 جنوری يک گروپ از طالبان در قلب کابل، فروشگاه بزرگ افغان را تحت کنترول گرفته و ١٩صبح روز دوشنبه 

 دربرابر دروازۀ جنوبی ارگ در انفجاریاين حمله که با . از آنجا چند وزارتخانه و ارگ را مورد حمله قرار دادند

جا شده و به مردم ه چھار انتحاری در فروشگاه جا ب.  ساعت دوام کرد۶ه پشتونستان آغاز گرديد، بيش ازچھار را

 شد و حمله آغازن خارج شود جنگ آدستور دادند که از فروشگاه خارج گردند، اما قبل از آنکه تمام مردم از

 از ريشخور رسيدند و ی دولت پوشالیاردوبعد کماندو ھای . کنندگان دروازه ھای ارگ را مورد حمله قرار ميدادند

.  در آتش سوختند و بعد ھر چھار انتحاری کشته شدندًفروشگاه را به آتش کشيدند که چھار طبقه اين فروشگاه کامال

ھی ملک اصغر رادر ھمين حال يک انتحاری ديگر که سوار امبوالنس شده بود، خود را درميان پوليس ھا در چھار

 ،ين جا سازی شده در پائين پل شاه دو شمشيره نيز منفجر گرديد، بعد از ختم غايله فروشگاهمنفجر نمود و يک م

ريانا سنگر گرفته، آ متوجه شدند که سه طالب در مارکيت متروکی در کنار سينما ی اداره مستعمراتینيرو ھای اردو

د و به اين صورت جنگ از فروشگاه افغانستان بانک و ارگ را مورد حمله قرار ميدھن ھم نيروھای کماندو و ھم د
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ی از راه وزارت ماليه اين مارکيت را کماندو ھا به کمک نيروھای امريکائبه اين مارکيت کشانده شد و باالخره 

نيرو ھای دولتی که بااين . ھدف قرار دادند و سه انتحاری را بعد از يک درگيری شديد و سنگين به قتل رساندند

 باعث آتش سوزی آنھاخطا شده بودند، بی پروا و بيدريغ آتش ميکردند که اين کار حملۀ غافلگيرانه سخت وار

ی دولت  از اردونفر ١٠ پوليس و ١٨ طالب به قتل رسيد و ازين طرف ٩درين حمله . فروشگاه بزرگ افغان شد

  .   نفر رسيد٧١ به ًکه تعداد زخمی ھا جمعا.  زخمی شدندپوشالی

 تن اعالن کرد ، اما در ٢٠ در ساعات اول حمله ان راگوی طالبان تعداد نيروھايشبا اينکه ذبيح هللا مجاھد سخن

اين حمله زمانی از سوی طالبان صورت گرفت که دولت کرزی تا چند . جريان حمله نه تن از طالبان به قتل رسيدند

ی ھا ازين آن امريکائکنفرانس لندن اعالن ميکند، اما قبل از  ديگر طرح مصالحه ملی خود را با طالبان درروز 

بسياری حملۀ ديروز را پاسخی به اين . طرح حمايت کرده و شايد نام مال عمر را امريکا از لست سياه حذف بکند

ی ھا اعالن شده، طالبان اداره مستعمراتی کرزی و يا امريکائی از سوی ئ ھر وقت چنين طرح ھازيرا. دنطرح ميدان

  .   نده اداداين طور عمليات نموده و با آن جواب 

  

  
          

 


