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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٥/٠٣/٢٠١٠                        ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  از مطبوات سويس

  

  بيالنس مخلوط در هلمند
  

  ا ترور می کنندرلبان هنوز هم مردم اناتو محالتی را دوباره بدست آورد، ولی ط
  

. بعضی از محالت دوباره تحت تسلط گرفته شدند. هجوم ناتو در واليت هلمند افغانستان مؤفقيت های را همراه دارد
 اضالع متحدۀ امريکا جبهۀ جديد را در قندهار باز می. ترور می کنندپناه گاهای محرمانه از م را ولی طالبان مرد

  . نمايند
  

  آندريآ سپالينگر از دهلی:  راپورتر
  

ً  بهبود -از شروع هجوم بزرگ قطعات  نانو در ماه فبروری در هلمند اوضاع در واليت جنوبی افغانستان محسوسا
زن ها بيشتر و اطفال در مالی .  های جلب توجه می کنندتر در لشگرگاه مرکز واليت پيشرفاز همه بيشت. يافته است

تاجران هرچه بيشتر  عالوتاً  .گردندميو منازل جديد اعمار عام ديده می شوند و در هر گوشه و کنار سرک ها قير 
  .ندخيريه نيز بيشتر شده ا افتتاح نموده و همچنان تعداد مؤسسات  راجرأت می نمايند در شهر نمايندگيهای

  

  نفوذ محدود
  

 اين واليت صحرائی را که در آن تاحال اکثراً  طلبان اختيار دار بودند، در چهار گالب منگل، والی هلمند می خواهد
ير شکل دهد و به اين وسيله زمينۀ بهره براداری اسالميست های افراطی را يسال آينده با انکشاف اقتصادی اساساً  تغ

او می خواهد نخست در نزديکی ميدان هوائی يک فابريکه برای توليد آبهای ميوه احداث کرده و . ن بردارداز بي
  .منبع جديد عوايد برابر گرددصدور آنرا تشويق نمايد تا باشد که برای دهاقين 

گرچه به نظر . خارج از لشگرگاه هنوز هم جنگ ادامه دارد. ليکن چنين انکشافات به مرکز واليت محدو خواهد ماند
 قصبه ١٣اضافه از . اما واقعيت طور ديگر جلوه دارد.  فی صد هلمند اکنون تحت تسلط دولت قرار دارد٩٠والی 

  .در ديگر قصبات نيز حضور دارندو هنوز هم در دست طالبان است 
. ی سهيم بودند هزار عسکر از اردوی مل٩ و همچنان یهزار امريکائی و برتانو٦تخميناً  » مشترک« در عمليات 

 نظر به برتری قطعات، قوای . هدف قرار گرفت،مارجه در ولسوالی ناد علیقصبۀ اصلی طالبان، سنگرنخست 
ولی مشاهدين . نظامی توانستند به صورت نسبی به سرعت منطقه را تحت تسلط بگيرند و امنيت را تأمين کنند

آرامی اختيار کرده اند بعضی از شورشيان . وب نگرديده انداخطارکنان به آن اشاره دارند که طلبان به اين وسيله مغل
 قطعات ناتو -به مجرديکه فشار. و انتظار می کشند و بعضی از ياغيان به قصبات و واليات ديگرعقب نشينی کرده اند

  .تقليل يابد افراطيون دوباره سر می کشند
  

  طالبان در شب حاکم اند
  

 شورشيان در مارجه در پناه تاريکی شب هنوز هم مواد منفلقه را جابجا، حتی امروز باشندگان راپور می دهند که
طالبان مردم را مجبور می نمايند تا در گردهمآئی ها در منازل شخصی .  دربين مردم پخش می کنند راهراس و ترور

و قطع دستان و پا به سربريدن شرکت کنند، و شبنامه ها را در مساجد توزيع می دارند که در آنها همکاران دشمن را 
 طالبان در اين روزها چندی از ملکان را سر بريدند تا مثال ترس را برجا ،قرار گفتۀ سران اقوام . می نمايندتهديد

حکومت دوباره کنترول مارجه را در دست داشته باشد ولی همزمان از گرچه مردم اکثراً  آرزودارند تا . گذاشته باشند
بگير، نگاه  «ی جديد قوماندان اعلی قوای بين المللی، مک کريستال، به اين معنی که ستراتيژ.  شورشيان خوف دارند

 دوباره بدست آمده در دراز مدت نگاه داشته شده و ی پيشبينی می کند که مناطق»take, hogd and buildدار و آبادکن 
جوم شبانه به خانه ها که نزد باشندگان ه. از نظر اقتصادی بايد انکشاف يابند تا مردم محل از حکومت پشتيبانی نمايند

و » اشغال کنندگان خارجی« اين اقدام مناسبات را بين . نهايت غير مطلوب است، در هفته های اخير تقليل يافته است
تو برای حضور دوام دار در جنوب افغانستان و نابوده ولی منابع محدود . مردم پشتون و اضحاً  بهبود بخشيده است

   .آمادگی ندارد
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 يابد ولی اين کافی نخواهد بود تا  هزار نفر ازدياد١٥٠هزار به ١٢٠ خارجی ازنيروهای در ماه های بعد گرچه بايد 
صرف نظر از اينکه طالبان در صورت تقويۀ هجوم در . دنساحۀ هلمند را به صورت مکمل کنترول و باز سازی نماي

  .که در آنجا همچنان به قطعات اضافی ضرورت می باشدهلمند، به واليات ديگر عقب نشينی کرده 
  

  شروعدر صرف 
  

در حال هفتۀ قبل امريکائی ها جبهۀ .  ماه آينده می باشد١٨صرف شروع يک هجوم بزرگ وسيع در » مشترک« 
ندهار هجوم به ق. اين واليت با هلمند همسرحد بوده و مرکز مقاومت پنداشته می شود. جديد را در قندهار باز کردند

برعالوه در ماه های اخير در شمال کشور که تا حال به صورت نسبی . نسبت به هلمند هنوز مشکلتر خواهد بود
 به نظر رئيس ارکان واحدهای بين المللی، جنرال آلمانی برونو کاسدورف، .آرامی بود، اوضاع شدت اختيار می کند

 عسکر به اين واليت شمالی ٣٠٠٠تن در نظر دارد واشنگ. در واليت قندز نيز يک عمليات تجويز گرديده است
  . ارسال کند

 اظهارات  هجوم به تازگی در برابر ژوناليستان نسبت به دورنمای مؤفقيت »CIA«يک نمايندۀ استخبارات امريکائی 
يکی  در هلمند و قندهار مؤفقيت های تکتند او اخطار داد، گرچه قطعات بين المللی خواهند توانست.تنقيديی داشت

برای قايم نمودن صلح در يک ستراتيژی افغانستان شمول به . بسيار مثمر واقع گرديدنخواهد حاصل نمايند ولی اين 
  .ده مرتبه بيشتر عسکر ضرورت است

او در يک مذاکره گفت، .  که در هلمند قرارگاه دارد اوضاع را کمتر تيره می بيندتيک نمايندۀ استت دپارتمن
 ارزش خود را در به يقين مؤفق بوده و خواهد توانستجمهور اوباما و مک کريستال اکنون ستراتيژی جديد رئيس 

پشتی بانی طالبان همه .  ناتو در هلمند باشندگان آن را مطمئن ساخته است–حضور قوی قطعات . ميان مدت ثابت کند
 که دريچۀ فرصت بسيار کوتا در اما همچنان اين ديپلومات اخطار کنان به آن اشاره می کند. روزه تقليل می يابد

 کند در غير آن در جنگ مؤفقيت بدست لکه در سال آينده بايد وضع بهبود حاصدارد او پيشگوئی . اختيار است
  .نخواهد آمد

  

  فساد به حيث مانع
  

در سياست جديد .  هجوم ناتو را در دراز مدت متضرر می سازد،از همه بيشتر فساد در ادارات دولتی در محل
اما در . و انکشاف، بدست آوردن قلبها و کله های افغان ها را احتواکندحکومت پسنديدۀ بايد شعار رهبری  يکاامر

اعتماد شود واليات در اکثر محالت و قصبات هنوز هم قدرتمندان کهنه کار که جنايت و فساد پيشۀ شان استند، نمی 
  . کردمردم را جلب

ا  که آدم قابل اعتراض ومشکوک است به حيث ولسوال جديد مارجه مقرر به همين ترتيب والی هلمند عبدالظاهر ر
. بدتر از اين وضع در قندهار است که برادر رئيس جمهور کرزی، احمد ولی کرزی، قدرت نمائی می کند. کرد

اين چنين . رئيس شورای واليتی نه تنها فساد پيشه است بلکه به پيمانۀ بزرگ در قاچاق مواد مخدر دست دارد
در پهلوی حکومت مردم را به سمت طالبان می کشاند و می توانند بآلخره ستون فقرات اشخاص مشکوک 

  .دنديموکراسی را در افغانستان شکستانده و هجوم نظامی را در جنوب به ناکامی مواجه ساز
  

  
  . ف شب طالبان و از طراز طرف روز قطعات خارجی حاکم استند. مردم در افغانسان بين دو جبهه قرار دارند

  . غذا انتظار می کشند يک خوراکوردنآدر فوتوی باال مردم ملکی د واليت هلمند برای به دست 
 پايان 


