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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ مارچ ١٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٣٧  

  

  يونس قانونی و کرسی خالی فھيم

 سر جنايتکاران شورای نظار و من حيث اولين کسی که تاريخ زندگی پر از خون و وحشت محمد قسيم فھيم يکی از

 مليون دالر ۵٠امريکائی ھا برای اشغال نظامی افغانستان در شمال کشور با او مذاکره کردند و در گام نخست بيش از 

  . حوت در اثر سکتۀ قلبی، بسته شد و در دل خاک مدفون گرديد١٨از امريکائی ھا دريافت کرد، به روز يکشنبه 

 مرگ اين جانی در ساعات اوليۀ روز يکشنبه در کابل و ساير واليات کشور مثل بم انفجار کرد و تمامی رسانه خبر

ساخته و تا توانستند مدح » شخصيتی افسانه ئی«ھای داخلی برای ساعت ھا به چاپلوسی اش پرداختند و از اين وحشی، 

  . کردند و ثنا و صفت او را خواندند

گ اين خبيث نگذشته که اعضای ارشد و رھبری جمعيت اسالمی افغانستان تشکيل جلسه داده و ھنوز چند روزی از مر

بر سر جانشينی او توسط يکی از مھره ھای اين حزب، به بحث و مذاکره پرداخته و باالخره محمد يونس قانونی يکی 

د روز آينده بر کرسی معاونيت ديگر از جنايتکاران وحشی اين جمعيت را به کرزی معرفی کردند و قرار است تا چن

  .اول رياست جمھوری دولت پوشالی که سھميۀ جمعيتی ھا در دورۀ رياست جمھوری کرزی می باشد، تکيه بزند

دولت پوشالی و ھواداران اين جنايتکار ساعاتی بعد از مرگش، فضاء را چنان غم آلود و ماتم زده تصوير کردند که 

زاده ھای جمعيت اسالمی با شنيدن مرگ آن خبيث، اولين چيزی ی گشت، اما حراممخيلۀ ھيچ کسی نمحدس جانشينی در 

به ھمين دليل است که به اسرع وقت و به . »کی را به جايش معرفی کنيم؟«که در مغز شان خطور کردند، اين بود که 

 يونس قانونی را برای جانشينی فھيم جنايتکار معرفی می رسند و اتفاق آراء، اعضای جمعيت اسالمی با ھم به تفاھم می

  .نمايند

 

  جائی اشغالگران انگليسی در دو پايگاه نظامی در واليت ھلمنده جاب

ساير پايگاه ھای نظامی خود را ) باسشن و آبزرويشن(سگان درندۀ انگليسی اعالم کردند که به جز پايگاه ھای نظامی 

  .  می نمايندمنتقل) باسشن(ت آن پايگاه ھا را به پايگاه اصلی خود در واليت ھلمند بسته و تجھيزا
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 پايگاه نظامی در اين واليت ١٣٧جائی در ه  با جابسگان درندۀ انگليساز ابتدای تجاوز وحشيانۀ غربی ھا به افغانستان، 

ی بين اشغالگران منده مند حضور در اين واليت ھستند و ھميشه از رھگذر اين عالقه نشان دادند که زياد عالق

  .  تضاد امپرياليستی وجود داشته است و انگليسھاامريکائی

 درصد مواد مخدر افغانستان در اين واليت ۶٠انگليس ھا برای دستيابی آسان به مواد مخدر واليت ھلمند که بيشتر از 

مدرک توليد و توريد اين ماده به ساالنه از . توليد می گردد، با چنگ و دندان تالش نموده تا در اين واليت باقی بمانند

ليون دالر در آمد نصيب اشغالگران انگليسی می گرد و امريکائی ھا نمی خواھند که اين درآمد ھنگفت تنھا يصد ھا م

دوازده سال گذشته امريکائی ھا از طرق مختلف » جنگ«به ھمين خاطر است که در جريان . دشونصيب انگليس ھا 

س ھا را در ھلمند کمتر بسازند و مناطق زيادی را از زير نفوس انگليس ھا در اين واليت تالش نموده تا قدرت انگلي

  .خارج نمايند

، نشان دھندۀ آن است که ٢٠١۴ در دو پايگاه نظامی در واليت ھلمند بعد از  ھزاران عسکر درندۀ انگليسجائیه جاب

جائی پايگاه ه ا در يک تفاھم با امريکائی ھا، امتياز جابناً انگليس ھا به اين واليت چشم دوخته که مطمئکماکان انگليس ھ

  .ھای نظامی شان را در واليت ھلمند به دست آورده اند

 


