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 Reports  گزارشھا

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

 ٢٠١۶ اگست ٢٠
  

  پيشروی طالبان
  .شورشگران، مناطق مھم ستراتيژيک درشمال افغانستان را تحت تصرف خود درآورده اند

 
  .در کابل، بازرسی می کنند" امريکا" افغانستان بعد از ترور به وسيلۀ بمب در نزديکی سفارت منيتیاقوای 

  )رويتر" (محمد اسماعيل: "عکس -)١۵.٠٨(محل واقعه 

و خورد در افغانستان منطقۀ مھم ستراتيژيک يعنی ناحيۀ  طبق گزارش رسمی، جنگجويان طالب بعد از چندين روز زد

 .مال واليت بغالن را تحت تصرف درآوردنددر ش" دھانۀ غوری"

وخورد شديد، ضربۀ کاری   حملۀ ھم آھنگ شده در اين ناحيه را شروع نمودند و درنتيجۀ زد،شورشگران به روز جمعه

  .به قوای دولت وارد کردند

بعد  :گفت " ررويت"نمايندۀ رئيس پوليس بغالن به روز دوشنبه به روزنامۀ خبررسانی " امير گل حسين خيل"قراريکه 

  . مذکور را تحت تصرف خود درآوردندۀنيروی انتظامی افغانستان ، شورشگران ناحي"عقب نيشينی تکتيکی"از يک  

در اثر . که کمک دريافت نکردند، مجبور شدند تا عقب نيشينی نمايند گفت که قوای عملياتی به نسبت اين" حسين خيل"

  . بيرق سازمان خود را بر فرازھمان ناحيه به اھتزاز درآوردان طالبانجنگجوي. زدو خورد پنچ پوليس به قتل رسيده

 عسکر اسير ٣٣ به قتل رسيدند و دولتی تعداد زيادی از قوای ،بيان کرد" بيح هللا مجاھدذ"که سخنگوی طالبان  قراری

  .ی را که ذکر نمود، تأئيد نشده استتعدادالبته . گرفته شدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شورشگران از ماه ھا به اينسو در صدد . مرکز واليت بغالن است" ل خمریپ"ستقيم  ھمسايۀ م" دھانۀ غوری" ناحيۀ 

ال افغانستان و  عبور و مرور در شمه در موقعيت بسيار مھمی گرولسوالیاين .  را تصرف کنندولسوالیبودند تا اين 

شرق کشور وصل می کند،  واليت در شمال و شمال ٩را به ھمراه " کابل" پايتخت افغانستان  ی کهمستقيم به سرک

  .قرار دارد

در آنجا " المان" اردوگاه صحرائی لشکر ٢٠١٣ تا سال ٢٠١٠، از سال فاصله داشتهحدود صد کليو متر از پلخمری 

  .مستقر بود

عسکر امريکائی ھمواره در ١٠.٠٠٠که  حدود   با وجود اين٢٠١۴بعد از ختم رسمی قوای جنگی ناتو در سال 

  . خرابتر شده استیافغانستان مستقرھستند، مگر موقعيت امنيتی به طور شديد

 اولين مرحلۀ پايانپنج ھفته قبل از " وحدت ملی"دولت : از نگاھی سياسی ھم به آرامی نمی رسد" افغانستان"ھمين طور

 .پارچه شدن استحالت  در ،سال دوم

 وی پيمانيی را که تا زياد نموده " اشرف غنی"ی  رئيس جمھور يۀ دولت، فشار را باالئرئيس اجرا" عبدهللا عبد هللا"

در ضمن . به وجود آمده است ، مراعات کند" دولت وحدت ملی" شده و  به اساس آن عقدتحت نظارت واشنگتن 

  .موضوع ريفورم انتخابات را ھم مطرح نموده است

امروز ، . " دولت توھين شدمۀيئيث رئيس اجرادوسال است که من به ح"به روز دوشنبه در کابل گفت که " عبدهللا"

  ".به وجود آمده، ھستيم" اتحاد ملی"روزيست که ما خواستار تحقق پيمانی را که در زمينۀ 

ی کمتر از غنی در برابر وی باخت، الکن بعد از آن أدر آخر انتخابات رياست جمھوری با به دست آوردن ر" عبدهللا"

  .قرار دادحريف خود را مورد انتقاد شديد 

 را مجبور به تشکيل يک دولت واحد "عبدهللا" و "غنی" ٢٠١۴وزير خارجۀ امريکا در آخر سبتمبر سال " جان کرری"

  .گرديدند نصبيۀ دولت ئبه حيث رئيس اجرا" عبدهللا"به حيث رئيس جمھور و " غنی"نمود، که در آن 

دارد، می شود " عبدهللا"ًپستی را که فعال چگونه که  ينبايد تصميم بگيرد، به ا" لوی جرگه"بعد از دوسال  مجلس ملی 

  .به پست صدراعظمی توسعه داد

روی اين موضوع به نسبت  به تعويق افتادن ريفورم انتخابات، تا به حال صحبت نشده، لذا از چند ماه است که انتخابات 

ن نمايندگان قانونی مردم، نمی تواند به بدو" لوی جرگه"چون قانون اساسی طبق . پارلمان را نتوانستند، برگذار کنند

   ..تصميم گرفته شود" عبدهللا"وجود بيايد، که درمورد مقام 

کابل تکان داد، که در اثر " مکروئيان"را در دپلوماتھا زندگانی  قرارگزارش، به روز دوشنبه يک انفجار شديد محل 

زارت دفاع افغانستان يک عسکر نيروی رزمی  در موترشخصی نزديک  به سفارت امريکا و وجرهانفجار مادۀ منف

  .افغانستان زخمی شد

  

  :يادداشت

رابطه " طالب"بيشتر از آن که به نيرومندی " دھنۀ غوری"تا جائی که از کابل شنيده می شود، علت سقوط ولسوالی 

 با يکديگر شان و اخذ "عبدهللا"و " غنی " بينداشته باشد، برخاسته از بی عملی ادارۀ مستعمراتی کابل در نتيجۀ جنگ

  پول فراوان از طرف مدافعان آن ولسوالی می باشد

 معروفی. ن

 


