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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٢.٠۴.١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
 )۶٧(  

  
 

  :تلفات پوليس افزايش يافته است

در )  اپريل١٧ تا ١٠( ھا اعالن کرد که در يک ھفته انهرسافغانستان طی نشستی با دولت پوشال وزارت داخلۀ 

اين منبع اعالن .  پوليس ديگر زخمی شده اند۴٠ پوليس کشته و ٢٠ نفر غير نظامی به قتل رسيد و ١١٧افغانستان 

اين کشته شدگان در جريان . کرد که درين ھفته نسبت به ھفتۀ قبل در تلفات پوليس چھل درصد افزايش پيدا شده است

. مليات نظامی خارجی ھا در افغانستان ، اصابت با ماين و عمليات ھای کمين و شبخون طالبان به قتل رسيده اندع

اين . علت اين افزايش تلفات را وزارت داخله آمدن فصل گرما و تمرکز نيرو ھای طالب در داخل افغانستان نام برد

ر توجه کرده و برايشان معاش کافی و سالح و مھمات ی ھا به نيرو ھای پوليس کمتئوزارت اعالن کرد که امريکا

اين منبع اين را ھم افزود که نيرو ھای پوليس به کاری که مربوط شان نيست می پردازند و تعداد . بيشتر نميدھد

اين را ھميشه دولت پوشالی افغانستان . پوليس در سر تاسر افغانستان برای جلوگيری از نا امنی بسيار کم ميباشد

 ،پوليس با نيرو ھای طالبھای ی ئتوجه بوده و در بسياری از روياروت داشته که  باداران غربی به پوليس بی شکاي

از جائيکه . اشدسالح طالبان خيلی بھتر از سالح پوليس ميباشد ، لذا بايد اين نيرو ھا توجه به اين مشکل داشته ب

. ارند، لذا به آنھا از ھيچ نقطه نظری توجه الزم نميکنندی  ھيچ اعتمادی بر نيرو ھای پوليس ندئاشغالگران امريکا

تا حال چند بار و در چند منطقه نيرو ھای پوليس بر خارجی ھا آتش کشوده و عده ای را از بين برده اند به اين 

د روزی روی سالح ھای شان را به سوی آنان دور خواھد وخاطر خارجی ھا فکر ميکنند که اگر اين پوليس قوی ش

  . و آنھا را از ميان خواھند بردداد

  

  :عمليات در قندھار

ی مستقر در افغانستان به قومندانی مک کريستال اعالن ميدارد که تصميم به ئ ھای امريکا ماه به اين سو نيروچنداز 

يکی از اين عمليات که اميد ناميده ميشود، . پاکسازی و به راه انداختن عمليات بسيار کالنی در واليت قندھار دارند

اما طالبان اعالن کرده اند که با تجاربی که از عمليات ناتو در . ناتو در افغانستان خواھد بودھای وسيعترين عمليات 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی خواھند کرد و به اين خاطر صد ھا جنگجوی خود را به قندھار ئ روياروعمليات حال با اين کسب کرده اند،مارجه 

. تا جلو اين عمليات را بگيرد اند ا حلقه مين به اين واليت انتقال داده کرده و مھمات بسياری از جمله صد ھاعزام

مک کريستال اعالن کرد که تمام شرايط انجام اين عمليات آماده است و فقط انتظار فرمان کرزی را دارند، اما 

قندھار . است ثور در کابل داير ميگردد اين عمليات را راکد مانده ١٢کرزی به خاطر برگذاری جرگه صلح که در 

 و فرمانده که مرکز عملياتی اصلی طالبان به حساب می آيد يکی از حساسترين مناطق افغانستان برای نيرو ھای ناتو

شکست اين عمليات در قندھار باعث شکست و سرشکستگی خاص اين جنرال در . ی استئآن مک کريستال امريکا

ی ئ جنرال پتريوس امريکاًقبال. د کرد تا اين عمليات را ببردبرابر ھمقطاران آن ميباشد و به اين خاطر تالش خواھ

جلوگيری از شکست طالبان در قندھار محموله ی قومندان نيرو ھای مرکزی اياالت متحده گفته بود که ايران برا

ی ھای بزرگ تسليحاتی در اختيار طالبان قرار داده و ميخواھد جنگ را در قندھار طوالنی بسازد، گرچه خود ايران

در قندھار حدود سی ھزار نيروی .  ی ھا بازھم ھمين باور را تبليغ ميکنندئن اتھام را رد کردند، اما امريکاھا اي

 اين را تکرار ميدارند که طالبان نوعی تبختر و غرور استعماریخارجی مستقر ميباشند و ازين بابت خارجی ھا با 

  .را شکست خواھند داد

  

  :تخاباتجنجال برکميسيون برگذاری ان

بعد از انتخابات پوشالی که برای تعيين رئيس جمھور جنجال ھای بسياری آفريد و خارجی ھا که در کميسيون 

رزی زير فشار  کً نزديک بود، اخيرابسيار انتخابات سه نفر بودند و خود کميسيون ھم به کرزی آنشکايات 

يسيون و داوود علی نجفی رئيس داراالنشای اين ی ھا تصميم گرفت که  استعفای عزيز لودين رئيس اين کمئامريکا

ی عبدهللا و کرزی فقط ده ألودين مدعی است که خارجی ھا از او خواسته که بايد فرق ميان ر. کميسيون را بپذيرد

ی و از ھم تيمی ھای ريچارد ئما در کابل که در عين حال امريکاھزار نشان داده شود و گالبريت معاون دفتر يونا

ا ھھالبروک ميباشد، به نجفی گفته بود که اگر نتايج انتخابات را اعالن کردی به دست خود گورت را ميکنی و اين

ی کرزی را ھم  أباور دارند که خارجی ھا گردانندۀ اصلی انتخابات در افغانستان بوده که حتی حدود پنج درصد ر

به اين خاطر لودين معتقد است که خارجی ھا گردانندۀ اين انتخابات بوده . ور دوم بردندکم کردند و انتخابات را به د

  . و ھرگونه که دل آنان خواسته ھمانطور عمل کرده اند

 بگيرد، عوض لودين اکنون راحال که انتخابات پارلمانی نزديک است، کرزی مجبور شد که استعفای لودين و نجفی 

کرزی تالش داشت تا سه خارجی در . از پيروان مسعود است انتخاب شده است ير وفضل احمد معنوی که از پنجش

مان اين تعديل را در قانون انتخابات رد ل بسازد، اما پار"افغانی"کميسيون شکايات را پس کند و اين کميسيون را 

ت و باالخره متقاعد شد  گذاشبحثکرد و باالخره کرزی با عده ای رھبران خاين جھادی و وکالی پارلمان اين را به 

 کميسيون دربه خاطريکه فکر ميشد که اگر اين دو نفر . که دو نفر از خارجی ھا درين کميسيون شرکت داشته باشند

عالوه به اين دو نفر خارجی که از سوی دفتر يوناما . خواھد کرد نشکايات نباشد کسی برای اين انتخابات کمک 

 ن پوھنتون و يک نفر از قوۀ قضائی از استادايکنفرمل يک نفر از ولسی جرگه، تعيين ميگردند، سه نفر ديگر که شا

 نمايد و ءکرزی تالش ميکند تا افراد وابسته به خود را در اين پوست  ھا ابقا. يون شرکت خواھد کردسدرين کمياند، 

ی ئا زدن ھای او به جا  اما دست و پ.حال توانسته است که تا حدی جلو شرکت خارجی ھا را درين کميسيون بگيرد

در مورد تعيين فضل احمد معنوی به جای لودين تمام زوايای اختالفات را در نظر گرفته، فردی انتخاب . نميرسد

و ھم با خارجی ھا در پيوند نزديکی قرار داشته، ھيچ . شده که ھم به نفع کرزی است و ھم به نفع مخالفان کرزی
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 ، بسياری شک  سنبله انتخابات ولسی جرگه برگذار خواھد شد٢٧اينکه در . جناحی در مخالفت با او قرار نميگيرد

اينکه اين مھره ھای خارجی در . دنی ھا برای وضعيت جديد بايد آمادگی ھای الزم را بگيرئدارند، زيرا امريکا

را گفته نمی کسی قاطعانه اين چوجود دارد، اما ھيزادی پارلمان آينده چه کسانی خواھند بود، حدس و گمان ھای 

حتی بعضی ھا فکر ميکنند که امريکا ميخواھد پارلمان بعدی را چنان در مشت خود بگيرد که بی ھيچ مشکل . تواند

، ی عدم اعتماد بدھندأ سوم آرای ولسی جرگه برای کرزی ر،زيرا اگر دو. و ممانعتی کرزی را از سمتش پس نمايد

در صورتی ولسی . و را از طريق اين ولسی جرگه پس خواھند کردی ھا به ميان آيد ائ اينکه شکی بر امريکابدون

گالبرايت از . ال قرار گيردؤ کاری و صحت جسمی او مورد سصالحيتجرگه اين تصميم را گرفته ميتواند که عدم 

 برای چنان ه ایحال گفته است که کرزی تعادل روانی ندارد و به استعمال چرس مبتال ميباشد و اين ميتواند زمين

  . استيضاحی به حساب آيد

  

  :طالبان عوضی ميخواھند

سال گذشته حينيکه نيرو ھای اشغالگر فرانسوی مستقر در افغانستان در منطقۀ تيزين سروبی سرگرم عمليات نظامی 

بودند، در کمين طالبان برابر شده و بيش از ده فرانسوی به قتل رسيدند و دو خبرنگار فرانسوی که با اين نيرو ھا 

يزين حرکت ميکردند، توسط طالبان اسير شدند و حال که از اسارت آنان بيش از يکسال ميگذرد، يک مقام در ت

افراد طالب اسير اگرارشد طالبان به نام  عبدهللا الوزير در يک کست ويديويی به مقامات فرانسوی اخطار ميکند که 

ند، آزاد نشوند آنان اين دو خبرنگار فرانسوی را ی در افغانستان به سر ميبرئ امريکاشده که اکنون در زندان ھای

فرانسوی ھا درين کست ويديويی اين دو خبرنگار فرانسوی را نشان ميدھد که عاجزانه از . گردن خواھند زد

ی شان کمک کنند ، اين کمک چيزی جز اينکه در عوض آنان چند تن از طالبان را رھا کنند ئميخواھند که برای رھا

تا حال چند بار اتباع فرانسوی در افغانستان به وسيلۀ طالبان ربوده شده و ھر بار . وجود نداردراھی برای شان 

ی ئرده اند، اما اين بار خواھان رھاخواستھای را مطرح نک ن موارد گاھی ھمچوآدوباره آزاد شده ولی طالبان در

ف طالبان در موارد بسياری فرق کرده، ھمقطاران شان ميباشند که اين خود نشان ميدھند که توقعات گروپھای مختل

ود که آيا اين بار ديده ش. بيشتر آنان وقتی اتباع غربی را اسير ميکنند، بعد از اخذ پول ھای کالن آنان را رھا ميکنند

  .ی، بيشتر تمکين خواھد کردئکدام طرف برای اين رھا

  

   

  

  

  
  
  
  
 


