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 ؟حکومت ادارۀ بدونو  انطالب دونسنگین ب ولسوالی
 

ر د سران تنظیمهای "جهادی" در کابل پایتخت افغانستان .زیمملک بی صاحب را روشن سااین معما علت باید اوأل 
در پهلوی دولت که  ،ندسته سرگرمچنان  شان تن نظام "جمهوریت"بر سر تقسیم چوکی ها و شامخ ساخ جدال

را هم دولت وهم هلمند والیت حاصلخیز سنگین مهمترین ولسوالی ولسوالی ، بی حاصل کشوروالیات دوردست 
مقامات محلی در والیت هلمند گفته اند که در نتیجۀ انفجار در یک میلۀ عنعنوی جمعه . کرده اند فراموشطالبان 

 ینهلمند در ولسوالی سنگبه گفتۀ مقامات والیت  غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند. هلمند ولسوالی سنگین ،ارباز
 دارند. آنرا طالبان کنترول  نه حکومت حضور دارد و نه هلمند

 

 تادرسنکامأل  این خبر ندارد. یواحد های ادارای حکومت هلمند والیت یافغانستان در بسیاری از ولسوالی ها حکومت
لسوالی وهمیشه کنترول  بدون مدت کوتاه بودهاست که طالبان در ولسوالی سنگین حضور ندارد. طالبان بهر قیمت که 

بسیاری ولسوالی های والیت هلمند حضور فزیکی دارند.  . طالبان درحفظ نموده است هلمند راوالیت سنگین 
جنگی های طالب  را ولسوالیها امور ادارای مگر رد،در محالت دفاتر ثابت حکومتی نداطالبان جنگی  هایساختار
  سیارانجام میدهد، بدون شک طالبان در ولسوالی سنگین حضور داردند.بشکل 

 

 
 

ش اعظم ، بخدر افغانستان امسال هشتاد فیصد کشت تریاک در ساحات تحت نفوذ و کنترول طالبان کشت شده است
  عواید مواد مخدر به طالبان تعلق دارد.
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بنابر اهمیت راه عبوری قاچاقبران تریاک هم میدان نبرد های شدید قوأی ناتو و طالبان بود. اکنون  ولسوالی سنگین
طالبان بعد از امضأ موافقنامه قطر با ایاالت متحده امریکا در حالیکه دولت افغانستان واحد اداری ولسوالی سنگین 

ایی زندانیان شان از زندان پرسونل کافی در دسترس خویش . طالبان با رهطالب حضور دارد را رها کرده است
شاهرای های عمومی  برخی دارند، برای جمع آوری عواید و پول در پهلوی کنترول معادن کشور، اخیرأ کنترول بر

 .دست گرفته استدر  پرعاید افغانستان نیز
اقدام طالبان مبنی بر کنترول شاهرای های عمومی  .ندپاکستان رهبری می شو جنگ طالبان در افغانستان توسط

میالدی هنگام ورود شان در افغانستان و تصرف شهر  1996-1995پرعاید افغانستان تکتیک مشابه حمالت سالهای 
میالدی پاکستان برای اشغال کابل پایتخت افغانستان توسط طالبان  1996کابل را نشان میدهد. در اواخر تابستان سال 

 های الزم را گرفته بودند. امادگی 
پاکستان تمام مدارس دینی را برای ماه ها در پاکستان تعطیل نمودند و شاگردان مدارس را برای جنگ به افغانستان 

  نمودند. فرستادند. اردو پاکستان تا دروازه ترخم رهنمایی
 ن که بنام مادر طالبان نیز شهرتوزیر داخله پاکستان نصرهللا بابر به هدایت بینظیر بوتو صدراعظم وقت پاکستا

دارد با افسران مشاور آی. اس. آی. بشمول کرنیل امام افسر مسؤل طالبان در ادارۀ استخبارات آی. اس. آی. 
   پاکستان جنگی های طالب در ارگ کابل پایتخت افغانستان بدرقه کردند و ادارۀ طالبان را در کابل تأسیس نمودند.

 

 
 

ان طالبان به اشارات پاکست وجود دارد که شعارهای مذاکره "صلح" طالبان تبلیغات بیش نیست، شواهد و اسناد کافی
و ایران آتش بس را با دولت کنونی افغانستان نمی کند، طالبان جنگ را در افغنستان به همان شیوه گذشته شان 

 در افغانستان ادامه میدهند.بلکه با تاکتیکهای خونین تا حصول قدرت دولتی و ایجاد "امارت اسالمی" خویش 
آنچیزی را که در مورد گروهی طالبان اصالح شده در برابر حقوق کار و تحصیل زنان زنان، حقوق مدنی اتباع 

البان هفته گذشته ط و تبلیغات پاکستان است. بشمول رعایت قوانین سیکولریزم تبلیغ می شود، کامأل دروغ است
لت و کوب نموده اند که چرا بدون محرم از خانه بیرون  در والیت فاریاب را و فقیر افغانیک زن مظلوم و بیچاره 

 شده است.
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نید و ک بازدر یوتیوب  لینک های زیر را صفحات نشرات اجتماعی و یوتیوب از تبلیغات زهرآگین طالبان پر است.
 .ازدهن مبلغین طالبان بشنوید

https://www.youtube.com/watch?v=t6mXrdS6GcA 
https://www.youtube.com/watch?v=vr1RnVq5PDo 
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