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   افغانستان-گزارشگران پورتال

٢۵.١٢.٠٩  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵۵( 

  : جنگ در ھلمند

ری سختی آغاز شده است که درين  و طالبان درگياشغالگر در منطقۀ بوالن ميان نيروھای دسمبر ٢٠ از روز 

ه ند و شش طالب ديگر زخمی شده ا نفر به شمول يک قومندان مھم طالبان به نام مال اکرم به قتل رسيد١٢جريان 

بوالن که در حومۀ لشکرگاه قرار دارد يکی از مناطق مھمی است که طالبان از آنجا عمليات خود را بر لشکر . ندا

ی ب منگل اعالن کرد که اين حمله جزئی از عمليات تصفيه ئ گال، ھلمندپوشالی لی رساندند و وا گاه به سر می

تعدادی امروز درين واليت نه نيم ھزار نيروی انگليسی، ھفت ھزار نيروی امريکايی و . خارجی ھا در ھلمند ميباشد

 نيز درين واليت آنھزار کايی ھفت يد و قرار است از نيروھای جديد امرنمستقر ميباشنيروی چکی و کانادايی نيز 

  .می باشندجا ه ين حال نيروھای زياد طالب و القاعده نيز درين واليت جابعدر. جا شونده جاب

.  مواد مخدر نيز درين واليت توليد ميشودمقدار زيادھلمند يکی از وسيعترين واليات افغانستان است و ساالنه 

مواد مخدر ھای  يکی از مھمترين مارکيت  را به ھلمندکهيرسد ترياک به اين واليت م ًعالوتا از واليات ديگر نيز

 را ازين توليد به شان که القاعده، طالبان، امريکايی ھا و انگليس ھا ھر کدام سھم تبديل کرده استدر افغانستان 

ار دست می آورند و به اين خاطر ميان امريکا و انگليس درين واليت اختالف نظر وجود دارد و انگليس ھا بسي

ند و اما امريکايی ھا بيشتر خواھان سرکوب آنان نتالش ميکنند تا با گروپھای طالبان درين واليت جور آمد ک

 نفر نيرويش به عنوان ولسوال درين ولسوالی مستقر است نتيجۀ ۴٠٠مال سالم که اکنون در موسی قلعه با . ميباشند

الی نوزاد نيز ھزار نفر از نيروھای امريکايی و انگليسی درين روز ھا ھمچنان در ولسو. فعاليت انگليس ھا ميباشد

اين .  مسير طالبان به شمال اين منطقه را ببندند يکجا با طالبان در جنگ قرار دارند تااداره مستعمراتیبا نيروھای 

  .که تا حال ولسوالی ھای واشير و بغران اين واليت در دست طالبان ميباشندست در حالي

 ھزار نيروی مسلح در ۵يکسال به اينسو انتظار داشتند که  توربين سوم و مھم بند کجکی که با  مردم از ھمينطور

جا ميکرد ه جابما کمپنی چينی که بايد آنرا ش را آغاز کند اکار رسيد، آنجا روز با تلفات دونيم صد نفر به ۵ظرف 

 ميگاوات برق ۵١ين ديگرکه ظرفيت آنھا به  دو تورب.ه استاين کار را نکردبه علت ناامنی در اين منطقه تا اکنون 
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 ھزار افغانی است طالبان ٣۶٠ ه ماھان آنرا که و لشکرگاه ميرسد، محصول سه ولسوالیکندھار به آنميرسد و برق 

  .می کنندجمعاوری 

 

  :اعالن کابينۀ جديد پوشالی

ه و وزير ساختمانی تمامی وزرای  دسمبر، به جز دو وزير خارج١٩وان اينک  به تاريخ باالخره بعد از تاخير فرا

معرفی شد که قرار است ھرچه زود تر نام نھاد کابينۀ جديد که اکثر شان جاسوسان گذشته ميباشند، به ولسی جرگه 

درابتدا جنگساالر معروف، قسيم فھيم معاون اول رئيس جمھور درمورد معرفی کابينۀ . ی اعتماد به دست آورندأر

 به وسيلۀ انور جکدلگ يکی ديگر از چپاولگران که وزير دولت در ءک ازين وزراجديد صحبت کرد و بعد يکاي

 وزيری که به ولسی جرگه معرفی شده ٢۵از . اما جلسۀ رای به بعد موکول شد. امور پارلمانی است، معرفی گرديد

ب، صحت آانرژی و  وزير وزارتخانه ھای مھم و کليدی چون دفاع، داخله، عدليه، ماليه، معارف، زنان، ١١بودند، 

عامه، زراعت، مخابرات، مبارزه با مواد مخدر، ھمچنان به جای خود باقی اند، معرفی دو وزير در وزارت خارجه 

و انکشاف شھری به بعد موکول شده، ھشت وزير در وزارتخانه ھای تحصيالت عالی، انکشاف و احيای دھات، 

 تجارت و کار و امور اجتماعی جديد ميباشند که در گذشته در ،لترانسپورت، حج و اوقات، فوايد عامه، اقوام و قباي

ھيچ کابينۀ وزير نبوده اند و چھار وزير اطالعات و فرھنگ، اقتصاد، معادن و صنايع و عودت مھاجرين در کابينه 

ان در دو روز بعد رحيم وردک که از جاسوس. ھای گذشته وزير بوده  و اينک بار ديگر به وزارت منسوب شده اند

ی و امريکا ميباشد، سرور دانش که وزير عدليه  از باند خليلی است، فاروق وردک که  وزير آی اس آمعروف 

 حنيف اتمر که وزير داخله و جاسوس انگليس است، عمر زاخيلوال س آی اس آی ميباشد،معارف و گلبدينی و جاسو

االت دزدان ولسی وز به سؤميباشد، درين چند رکه سالھا در کانادا زيسته و عبيدهللا عبيد وزير تحصيالت عالی 

 .   رای گيری ميشودن ھا اين جواب داد و اين جريان دوام دارد و در روز آخردنه اجرگه جواب داد

در کابينه فعلی حضور دارند  و يا در که با يک نگاه سرسری به کابينۀ جديد ميبينيم که بيشترين وزرای معرفی شده 

 آشنا ًکابينه ھای گذشته به عنوان وزير کار کرده اند و مردم با کار فساد و وابسته بودن آنان و چھره ھای شان کامال

ی اعتماد خواھند گرفت و چه تعدادی رد أولسی جرگه ربه اصطالح  از ءاينکه چه تعدادی ازين وزرا. ميباشند

اما گذشته ازين ولسی جرگه در مورد برخی از وزارتخانه ھا چون کار . د روز ديگر معلوم ميگرددخواھند شد تا چن

ً  يک وزارت بوده اند وحال دو وزارت شده، بحث دارند و مطمئناً و معلولين که اخيراءجتماعی و شھداو امور ا

 طرف داکتر عبدهللا ميباشند،  آنانيکه بهًمورد حمايت برخی از اعضای پارلمان قرار نخواھد گرفت، مخصوصا

 و الی که پول بگيرند زيرا اين ولسی جرگه که متشکل از چپاولگران است درين چند راه خواھد انداخته ی بجنجال

ًسال جز دزدی کاری نداشته اند، عالوتا ولسی جرگه مدتھا قبل وزارت انکشاف شھری را در حد رياست عمومی 

 آنرا به عنوان وزارت خواھد پذيرفت يا نه در روز ھای بعد ديده ميشود، اين در تقليل داده بود و اينکه بار ديگر

چيزی که بسيار مھم است اينکه درميان . که در کابينۀ جديد نام آنرا به وزارت ساختمانی عوض کرده اندست حالي

رمايه داری کمپنی  باز ھم يک زن که آنھم وزير امور زنان است  و ھمان غضنفر بانو که از گروپ سءاين وزرا

، معرفی شده و برادران  مليون دالر در کمپاين کرزی مصرف کرده است٢ و اين گروپ بيشتر از غضنفر ميباشد

  . اندکرزی در مقرری آن نقش داشته

 درين کابينه کرزی منافع تمام گروپھای جنايتکار جھادی و غير جھادی چون گيالنی، مجددی،  سياف، خليلی، 

خاندان شاھی، فھيم و کشورھای مختلف و ايران و پاکستان  را در نظر گرفته  ربانی ، افغان ملت،دوستم ، محقق، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

است و به اين خاطر با توجه به نفوذ اينان در ولسی جرگه امکان رد شدن بسياری ازين ھا وجود ندارد وھمچنان تا 

ت که پول ھا و زد و بند ھای ھم ممکن نيس تند تر خواھد شد و ءيکی دو روز ديگر فعاليت ھا برای قبولی اين وزرا

در مقابل عده ای اندکی از وکال که خود را به داکتر عبدهللا و به اصطالح اپوزيسيون او نزديک .  و باال نشودته

 عضو حزب اسالمی گلبدين ًی نخواھند داد و چنانچه نعيم فراھی که قبالأ رءی گيری به بيشتر وزراأميدانند، درين ر

 طی صحبت کوتاھی کرزی را رئيس جمھور انتسابی و ء از فيوداالن مشھور ميباشد بعد از معرفی وزرابود و يکی

ی دھی و صحبت ھا أخواند و نوعی پرخاشگری را به راه انداخت که ممکن نيست در جريان ر» امريکن گورنر« 

جه به نفوذ گروه ھای ديگر و اما با تو. ميان شان  جنگ زرگری جدی تری به ميان نيايدءبرای قبولی اين وزرا

  .  نخواھد داشتءی اعتماد وزراأدست باالی باداران امريکايی شان  اين پرخاشگری ھا اثر چندانی بر ر

  

  :گرديزبازھم حمله باالی 

 پکتيا دست به حمله مرکزتا حال چند بار است که طالبان با عبور از سرحد ميان افغانستان و پاکستان بر گرديز 

 دسمبر از ٢١اين بار بازھم يک گروپ سه نفری طالبان که به واسکت ھای انتحاری مسلح بودند به تاريخ و  ميزنند

ميان افغانستان و پاکستان گذشته و به قوماندانی امنيه اين واليت حمله کردند که درگيری سختی ميان آنان در  مرز

 محاصره کرده و بعد از آنکه ھر سه ً کامالگرفته و در جريان نيروھای اردو و امريکايی ھا اطراف گرديز را

 غير نظامی زخمی شدند و بعد محاصره ۶انتحاری در مقابله با پوليس کشته و خود را انفجار دادند، دو پوليس و 

بسياری به اين باورند که اين حمله را افراد جالل الدين حقانی که به وسيلۀ عربستان سعودی . شھر گرديز شکسته شد

ت ميشود، به راه انداخته و اختالف شديد ميان حقانی و مال عمر بر سر رھبری طالبان وجود دارد و کمک و تقوي

 که بيشتر نيروھای القاعده پاکستان را ترک کرده اند، روز تا روز طالبان ضعيف شده ، عمليات شان زياد آنبعد از 

  . محسوس نميباشد

 

  :يدا شدجسد جنرال مصطفی پيلوت از مزدوران رژيم روسی پ

 بعد از بمباران کابل در برگشت به سوی ١٣٧٢ دولت مزدور نجيب که در سال !!مصطفی پيلوت يکی از قھرمانان

 بعد از شانزده سال اينک يک پيلوت طرفدار مسعود سقوط داده شده و ه به وسيلاشه مزار در تاله و برفک طيار

به کابل انتقال يافت وبعد از مراسم عسکری  وستم جنايتکاروسيلۀ چوپانھا پيدا شد و توسط  ده جسد اين جنايتکار  ب

 بار نيز ١٨در تعريف او گفته شد که اين جنايتکار در زمان روسھا و بعد نجيب وطنفروش روزانه تا . دفن گرديد

رمان دو ھبعد از پيدا شدن جسد او پوسترھای کالن به عنوان ق.  دست به بمباران ميزد٢١توسط طياره ھای ميگ 

که صد ھا جنايتکار جھادی ست اين در حالي. تبه ای جمھوری افغانستان در سر تاسر شھر کابل پخش گرديدمر

 بعد از دفن اين پرچمی شرفباخته،.  چشم خم به آن مينگريستندو باشرفباخته از مقابل اين پوستر ھا عبور ميکردند 

، سخنرانی کردند و از شھامت او برای بمباران دوستم و ديگران در تلويزيون آيينه که توسط ترکھا تمويل ميشود

  . مردم افغانستان تمجيد ميکردند

  

  

  


