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  :سوات و حيله ھای پشت پرده

غربی پيوسته اعالن ميکنند که تا ۀ بع رسان مناًاز مدتی به اينسو وضعيت سوات را بسيار بد گزارش ميدھند و اخيرا
 طالبان وجود دارد، درين ميان يک جنرال امريکايی با تائيد اين خبر ۀچند روز بعد امکان سقوط اسالم آباد به وسيل

در حاليکه ھمچو تشويشی نزد .   پاکستان به کنترول طالبان درخواھد آمدتاعالن کرد که تا شش ماه ديگر پايتخ
 از سالھا در چنگ شانرا برای شان معلوم است و بخش اعظم طالبان وضعيت انی وجود ندارد، چون حکام پاکست
 امريکايی ھا چنين تبليغاتی را عنوان ميدارند به اين خاطر است که ًاينکه چرا غربی ھا ، مخصوصا. گرفته اند

 خود را در  اشغالگر نيروھایميخواھند ھرچه بيشتر وضعيت افغانستان و پاکستان را بد جلوه دھند تا حضور
رفتن دوصد نفر طالب پاکستانی از سوات به بونير، .  افغانستان و حضور ذھنی خود را در پاکستان افزايش دھند

و در برابر اردوی  طر مواجه سازد را با خآبادبسيار مسخره است که گفته شود، اين نيرو  قادر ميشوند، اسالم 
جنراالن پاکستانی نيز تالش مينمايند تا .  به سقوط اسالم آباد برسندًومت کنند و فورا پاکستان مقاصد ھزاری نفریھفت

دولت غير نظامی را چنان بد نام و بيکفايت نشان دھند که مردم اين کشور در به قدرت رسيدن ۀ مزدوران سر سپرد
ز به طالبان پشتون تبار اجازه که ھمه ميدانند که اردوی پاکستان ھرگست اين درحالي. بار ديگر اردو قانع گردند

 درصد ساکنان پاکستان را پنجابی ھا تشکيل ۶٠نخواھند داد که حکومت را از نزد آنان بگيرند، درحاليکه بيش از 
 به اين باور اند که پاکستان ًبسياری از پاکستانی ھا عميقا. ميدھند و به ھمين پيمانه در اردوی آنکشور نفوذ دارند

 ب ناسيوناليست و معامله گر پشتوناحزا. نھا به عنوان مليت سوم در پاکستان مطرح ميباشنديعنی پنجاب و پشتو
چون نشنل پارتی که ھميشه به ھر دو طرف سرحد ميان افغانستان وپاکستان چريده اند و پشت پرده با آی اس آی و 

ا در اختيار دارد، از چندی به جنراالن پاکستانی زانو خم ميکنند،  نشنل پارتی که حکومت ايالتی صوبه سرحد ر
 ۀاما تجرب.  و در پس و پشت آنھا خود را مطرح بسازددن از در مذاکره و مفاھمه پيش آياينسو تالش دارد تا با طالبا
 در سوات، تجارب ناکامی بود که پنجابی ھا به زودی بر آنھا خط بطالن کشيدند و ۀدوبار انعقاد چنين موافقتنام

فقيرمحمد و مال  اردوی پاکستان که ھميشه از ياغی گری ھای مال. يه طالبان به راه انداختندعمليات شديدی را عل
 روز قادر شدند تا طالبان را ازين منطقه پاکسازی و ٢۵خالد در باجور ناخوشايند بودند، با يک يورش در ظرف 

 بسيار مھم و حساس ۀو را ازين منطقکه چگونه ميتوانند اين نير و به باداران غربی شان نشان دادند متواری سازند
چيزيکه قرار است در سوات نيز روی . به بيرون برانند و بار ديگر سکان قدرت قبايلی اين منطقه را به دست گيرند

 دالر به آنکشور  بپردازند و ملياردامريکايی ھا برای تقويت اردوی پاکستان تعھد کرده اند که ساالنه يک و نيم . دھد
امروز .  روی دست امريکايی ھاست نيز به دادن شش مليارد دالر به پاکستان تعھد کرده استۀشجاپان که با

 وزيرستان مستقر است را ھم ۀ مليون دالر مصارف بخشی از اردوی پاکستان را که در منطق٨٠امريکايی ھا ماھانه 
   .ِميپردازد و به اين ترتيب اردوی مزدور خود را ھميشه مورد تفقد قرار ميدھد

امريکايی ھا با آمدن اوباما در حال تغييری در سياست ھای شان در مورد طالبان ميباشند و به اين خاطر طالبان 
 انگليس تصميم دارد در چشم انداز آينده، دولت مذھبی و بيگانه پرستی چون ۀميانه رو را مطرح ميسازند و به مشور

ستراتيژی جديد سيا در منطقه اين ھم مطرح است که با عالوتا در . عربستان سعودی را در افغانستان بسازند
سيايی شان  چون  آريفانکنترول بر طالبان که ميتوانند به زودی چون موم در دست امريکا و انگليس قرار گيرند، ح
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 ۀ در صد بودجه اش را در امر محاصر٨٠ھمين حاال سازمان سيای امريکا . روسيه ، چين و ھند را نارام بسازند
 به مصرف ميرساند و با آنھمه روسيه روز تا روز قوی تر شده، پايگاه مناس را در قرغيزستان به روی ناتو روسيه

 چاک به دنبال   و با حمايت امپراتوری امريکا سينه پرو پا قرص امريکانکه يکی از مزدورارا ميبندد و گرجستان 
تو در آخرين نشست شان احساس خطر شانرا از شامل شدن در پيمان ناتو است شديدا گوشمالی ميدھد و سران نا

د و به اين خاطر مزدورترين نيروئيکه می تواند برای روسيه خطر آفرين باشد، طالبان اند و تا نروسيه پنھان نميکن
زمانيکه اين طالبان در مناطق قبايلی پاکستان مستقر نشوند، ممکن نيست که امريکايی ھا  بتوانند به دلخواه خود از 

امريکايی ھا تا ھنوز فراموش نکرده اند که با سه ھزار نيرو  چگونه از  ازبکستان رانده شدند و .  استفاده نمايندآنھا
اين  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و اعالن نظم نوين آنان برای بار اول  بود که اين چنين با خفت رو به رو ميشدند 

 و آسانی فراموش کنند و به اين خاطر نيروی قوی بنيادگرای کثيفی و ممکن نيست که امريکايی ھا آنرا به اين زودی
 اعزام به ازبکستان ميباشند، چيزيکه ۀی ازبکش در مناطق قبايلی سنگر گرفته و آمادا با نيرو ھطاھر يلداشچون 

الب و ط ميزامريکا ھمانطوريکه با تمسک به ترور.  در دلھره و اضطراب به سر ميبرد آندولت کريموف ھميشه از
القاعده توانست به بسيار آسانی به افغانستان نيرو بياورد و افغانستان را اشغال کند حال با جور آمد با طالبان ميانه 

 قبايلی سوار نمايد واين بار ۀ قدرت در سطح افغانستان و يامنطقۀره بر عرابارو ميخواھد به نحوی آنان را دوب
ت ھای امپرياليستی امريکا در پشت سن بابت بيشترين طرح ھا و سياازي. روسيه و چين را مورد ھدف قرار دھد

  . پرده قرار دارد و در ظاھر خود را قھرمانان مبارزه با طالبان و القاعده نشان ميدھند
موالنا صوفی محمد که يکی از کثيف ترين چھره ھای . حوادث سوات تا حدی درکنترول اردوی پاکستان است

نفاذ شريعت  است، با حمايت دامادش موالنا فضل هللا در رھبری جريانات سياسی سوات مزدور آی اس آی و رھبر 
ھم مطرح گرديد و باالخره آی اس ای تالش کرد تا او را در صدر حرکات طالبی قرار دھد، اما طالبان که ظاھرا 

ن می انديشيد ، با اظھارات خواھان تطبيق شريعت در تمام نظام پاکستان و موالنا فقط به اسالمی شدن محاکم پاکستا
نظاميان مزدور پاکستانی بعد از آنکه  طالبان به . بعدی معلوم شد که ميان طالبان و نفاذ شريعت اختالف ديده شد

بونير رفتند به ھدايت امريکايی ھا و نشان دادن اينکه اگر زرداری چنين معاھداتی را به امضا رساند، اينک 
 توب و تفنگ رفع ميسازند و عالوه به اينکه جنگ را در سوات  و دير که در کنار ھم نظاميان چنين خطا ھايی را با

 تا ھنوز صدتن از ماموران اداری و امنيتی اما  آغاز نمود، بونير را دوباره از طالبان گرفت و ،موقعيت دارند 
ک شد که اگر حريفان او در بونير در گروگان طالبان ميباشند و در ضمن موالنا صوفی محمد يکباره از سوات الدر

 ميان  و يا اينکه به کوھستانھایگرفته وی را نزد خود نگرفته باشند، يا آی اس آی او را نزد خود ،درون اين حرکت
اردوی پاکستان با اينکه امتيازات خود را از امريکا و جاپان گرفته است، اما اين . پناه برده خواھد بود و سوات دير

  ھا را دراز تر خواھد کرد و تا زمانيکه انگليس ھا و امريکايیجنگاين غايله رفع گردد، بلکه بدان معنی نيست که 
طالبان خود را از طالبان باغی جدا نسازند و زير نظر نگيرند و آنان را چون ارتش مزدور در مشت خود قرار 

    .ندھند و حريفان آسيايی شانرا با آنان نشکنند، اين وضعيت ادامه خواھد داشت
 
  

  :در دايکندی تظاھرات ادامه دارد
 زن و مرد به خاطر فساد اداری حاکم بر اين واليت و زندانی بودن چند زن در ۴٠٠به تاريخ پانزدھم حمل بيش از 
 شھری دست به تظاھرات زدند، اما اين محکمه به خواست تظاھرات توجه نکرده، ۀزندان شھر و نا رسايی محکم
 شھری حمله کرده و قاضی اين محکمه را به شدت لت و کوب کردند که درين ۀحکممردم خشمگين به تعمير م

ن روز به بعد تعدادی از زنان در برابر اين آه شدند و ازرابطه شش تن از تظاھر کنندگان دستگير و به زندان برد
  ثور٩ن خاطر روز اما دولت به اين خواست توجه نکرده و به اي. زندان دست به تحصن زده و تا حال ادامه دارد

 افتاد که در جريان يک تن از شرکت کنندگان راهن زنان و مردان شرکت داشتند به  آھم تظاھراتی که در باز
تظاھرات به نام شيربند دستگير شد و والی دايکندی ادعا کرد که شيربند از جنگساالران  است و ميخواھد وضعيت 

  .زدجنگساالری را بار ديگر درين واليت حاکم بسا
ی که درين سالھا رشد سياسی مردم را در افغانستان نشان ميدھد به راه اندازی تظاھرات است که ئيکی از چيز ھا

ھميشه در برابر اعمال ضد مردمی و ضد انسانی اشغالگران امريکايی، فاشيزم طالبی و فساد دولت افغانستان به راه 
 بار در ۶٢ طرف و باالخره به عنوان متقاعد پذيرفته شدند، ماموران نظامی و غير نظامی که از کار بر. می افتد

برابر وزارت ماليه تظاھرات کردند تا اينکه حق خود را گرفتند، تظاھرات در برابر کشتار امريکايی در اکثر 
به واليات به راه افتاد، اعتصاب و تظاھرات معلمان به خاطر معاش ھای پائين شان در تمام واليات به راه افتاد و 

اين خاطر امروز فرھنگ پرخاشگری و مخالفت با تجاوز، کشت و کشتار و بی عدالتی ھا چنان باال رفته که در 
صورتی از رھبری سالم بر خوردار گردد و از پراکندگی بيرون آيند، باالخره به قيام ھای عمومی مبدل خواھند 

  .  گشت
 


