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  در افغانستان چه می گذرد؟
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  :حمله طالبان در لشکرگاه
 شھر لشکرگاه داخل شدند و در مرکز شھر  جنوری ساعت ده صبح يک گروپ مسلح طالبان به٢٩به تاريخ 

قرار دارد، دولت پوشالی در اين مارکيت که در چند قدمی دفتر واليت و يک مرکز اردو . مارکيتی را اشغال نمودند

پنج نفر طالب شروع به تير اندازی کردند که بعد مارکيت به وسيلۀ نيروھای اردو و آيساف محاصره شد و ھليکوپتر 

ن آغاز کردند که بعد از ھشت ساعت درگيری، اين پنج مھاجم طالب آتير اندازی و شليک راکت برھای آيساف به 

درين ميان چھار تن از نيروھای مسلح زخمی و . به قتل رسيدند ومارکيت در کنترول نيروھای اردو و پوليس در آمد

اين حمله زمانی در لشکرگاه . تندوليت اين حمله را به دوش گرف مسؤًطالبان رسما. يک غير نظامی به قتل رسيد

 آن مصالحه با طالبان ۀلسی در لندن بر گذار و مھمترين مسأصورت ميگيرد که به پيشنھاد صدراعظم انگليس کنفران

ًافغانستان و خارجی ھای حاضر در افغانستان، مخصوصا انگليس ھا با اين طرح موافق پوشالی بود و مقامات دولت 

ی مذاکره با برخی از جناح ھای طالب در عربستان سعودی زير نظر شاه عربستان بوده و قرار است به زود

صورت گيرد و به اين خاطر نام چند جنايتکار از ليست سياه شورای امنيت بر آورده شده که شامل متوکل، شمس 

بلند امارتی ، فيض هللا فيضان، عبدالحکيم و موسی ھوتک ميباشند که در زمان طالبان ھريک در مقامات ءالصفا

 نفر را ثبت کرده که از ٧٣٢شورای امنيت در مجموع در لست سياھش . قرار داشتند و حال در کابل به سر ميبرند

 نفر آن افغانی و بقيه افراد مربوط به القاعده ميباشند که تعدادی از آنان درين چند سال به قتل رسيده اند و ١٢٢جمله 

  .بيشتر  آنھا عربھا را در بر ميگيرد

 در لشکرگاه بيشتر واکنش طالبان در مورد مصالحه را نشان ميدھد، چون اين ی دولت پوشالیحمله بر اردو

ًکنفرانس به نظر و حمايت انگليس ھا در لندن بر گذار شد و حضور اصلی انگليس ھا ھم در ھلمند، مخصوصا در 

ن ورزيده ترين آ را سازمان داده که درانگليس ھا در لشکرگاه قنسولگری بسيار وسيعی. شھر لشکر گاه ميباشد

پلمات مستقر ميباشند و به تناسب سفارت آن در کابل گسترده تر و پر ي نفر ميرسد، به نام د٣۶جواسيس شان که به 

ھلمند در حقيقت پايتخت انگليس ھاست و مقامات بلند پايۀ آن چون صدراعظم، وزير خارجه و . استمصرف تر 
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ًاينکه به کابل بيايند، مستقيما به لشکر گاه رفته و از آنجا دو باره به کشور خود بر گشت  بدون ًوزير دفاع اکثرا

  . اين حمله را ميتوان با مسايل جاری اين روز ھا پيوند داد. ميکنند

  

  :ی ھا ميميرندامريکائ 
 اشغال افغانستان ی ھا که اکنون بيش از يکصد ھزار نيرو در افغانستان دارند و نيروی اصلی و درجه يکامريکائ

ی ھا به امريکائ. فات را ھم متحمل شده اندمحسوب ميشوند، در کنار اينکه بيشترين مصرف را دارند، بيشترين تل

گرچه جزئيات کشته شدن .  جنوری در واليت کنر دو سرباز و يک فرد غير نظامی خود را از دست دادند٢٩تاريخ 

 روز گذشته ٢٩اد کشته شده ھای نيرو ھای خارجی در افغانستان در اين سه نفر تا حال روشن نشده است، اما تعد

ی ميباشند و به اين ترتيب ، خارجی ھا در افغانستان  تن آنان امريکائ٢٩ نفر ميرسد که ۴۴سال جديد ميالدی به 

بيشتر اين کشته ھا به وسيلۀ ماين ھای کنار جاده و يا مسير عبور .  سه نفر تلفات داشته انددرين ماه در ھردو روز

بيشتر ماين ھای طالبان را ايرانی ھا ميدھند و مقداری ھم دست ساز اند که خود . جا ميشونده افراد پيادۀ خارجی جا ب

واردکردن آن از سوی دولت پوشالی ممنوع طالبان از کود سفيد دای امونيم نايتريت ميسازند، موادی که اکنون 

اما کسی باور ندارد که با اين اعالن بتوان جلو ورود آنرا از ھزاران راه قاچاقی که ميان افغانستان . اعالن شد است

  .  پاکستان، ھمچنان ميان افغانستان  و ايران وجود دارد، گرفت

د ، چون از زمانيکه اين جنگ را شروع کرده اند، جنگ ماين يکی از جنگھای مھم برای طالبان به حساب می آي

تلفات نيرو ھای خارجی فوق العاده باال رفته است و انگليس ھا مجبور شده اند تا با مصرف بيشتر ھليکوپتر ھای 

  . ترابری را وارد افغانستان سازند، تا از عبور زمينی سربازانش جلوگيری و اصابت با مين را ميان آنان کاھش دھند

  

  :سميت بار ديگر احزاب ر
احزابيکه بيشتر آنان از استحالۀ خلقی ھا و پرچمی و يا تنظيم ھا و ھمچنان مرتدان چپ شعله ای ساخته شده بودند، 

تعداد . بعد از تصويب قانون رسميت احزاب چون مور و ملخ به در گاه وزارت عدليه دويده و خود را رسمی کردند

تند برای رژيم زير اشغال شکلکی ببخشند و مھر تائيد بر قانون اساسی دولت اين احزاب که تمامی آنھا ميخواس

 تذکره به کميسون انسجام احزاب ٧٠٠پوشالی و حضور نيرو ھای اشغالگر در افغانستان بگذارند، به زودی با ارائۀ 

از قانون احزاب، اما بعد از ارزيابی ولسی جرگه .  حزب پوشالی درين اداره ثبت و راجستر شد١١٠وزارت عدليه 

عيار رسميت يافتن يک حزب را داشتن ده ھزار عضو و ارائۀ ده ھزار من به وجود آورد و اينک آتعديالتی در

ی ميدانند که ئمردم اين احزاب را گروھک ھا.  به دفتر انسجام در وزارت عدليه قرار داده اندءتذکرۀ اعضا

شغال و مزدوران خارجی ھا و دونر ھا ميباشند و به اين خاطر کوچکترين درد مردم را دوا نکرده و فقط ثناگويان ا

 به فيصلۀ جديد قرار است که ھر ءحال که بنا. عالقۀ شرکت در چنين احزابی را ندارند و بر آنھا تف می اندازند

شروع حزب ده ھزار عضو داشته باشد و ده ھزار تذکره را به اين دفتر ارائه کنند، بعضی ازين احزاب تقالھايی را 

درين ميان چپ ھای مرتد که ننگی از داشتن . کرده و به ھر دری سر ميزنند تا اين ده ھزار تذکره را به دست آورند

يک حزب در کشور زير اشغال ندارند  و به اين طرح ولسی جرگه و وزارت عدليه به زودی رقصيدن را آغاز 

د و نام ده ھزار نفررا به عنوان عضو به وزارت عدليه کرده اند و به تائيد قانون اساسی و دولت پوشالی ميپردازن

داده که يک نقل آن به خاد ھم ميرود، نشان ميدھند که اينان در پشت کردن به افکار شان به چه پيمانه پست و سخيف 
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، علومی و دھھا وطنفروش و وستم، قانونی، ارغنديوال، فاروقی، بکتاژاين احزاب در کنار ربانی، سياف، د. اند

. لمانھا و ايتالوی ھا دست يابندای ھا ، ه چگونه ازين طريق به پول امريکائاين ديگر قرار گرفته و چشم دارند کخ

نھم در کشور اشغالی، غير از داشتن چنين طمعی چه معنی داشته به صورت علنی، آورنه ساختن يک حزب سياسی 

  ميتواند؟ 

   
 


