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  در افغانستان چه مي گذرد؟
 )18(  

 
  :خوست مورد حملۀ راکتی قرار گرفت

اين راکت ھا در اطراف اين . پرتاب نمودند کندی در خوست ۀ  می طالبان چند راکت را بر منطق١۶روز شنبه ، 

سه تن را کشت و ھفت تن ديگر را اصابت نمود که منطقه برخورد کرده و يکی از آنھا بر مسجدی درين منطقه 

بعد از آن مردم دست به اعتراض زده ،  دولت را به بيکفايتی محکوم کردند که چرا نمی تواند امنيت . زخمی ساخت

  .مردم را بگيرد

  

  :ی وارد قندھار شدئامريکاۀوی تازنير

 ٢۵٠٠اين لوا که . ی قندھار پياده شدندئ می در ميدان ھوا١۵ به روز جمعه  ی اشغالگری امريکائ ھوا٨٢لوای 

سرباز و افسر دارد، به قومندانی جنرال برايکل بعد ازين در قندھار حضور خواھد داشت و اين لوا به امر پياده شدن 

 ۀ فروند طيار٢١اين لوا . ی در افغانستان که اوباما وعده داده بود، کمک خواھد کردئامريکا  ھزار نيروی ديگر١٧

ی قندھار در يک کنفرانس مطبوعاتی ئ پياده شدن در ميدان ھواقومندان برايکل  بعد از. شکاری را در اختيار دارد

 ھزار نيروی ٢١ين بھانه ايست که برای ا. مين امنيت انتخابات وارد  افغانستان شده استأاين نيرو برای تگفت که 

ی ھا به کرزی گفته ئقبال امريکا. ، آورده ميشودکه امريکا ميخواھد تا زمان بر گزاری انتخابات آنھا را پياده کند

 ۀ ھزار نفری به بھان٢١ پياده شدن اين نيروی ۀکيد نکند تا زمينأی برگزاری انتخابات در آخر ثور تبودند که رو

  .   بات مساعد گرددامنيت انتخا

   :ارگانھای محلی قدرت در دست کرزی

 از چند روز به اينسو که ثبت نام کانديدان رياست جمھوری و شورا ھای واليتی به سر رسيده  است، کانديدان ديگر 

ی ھا بار ديگر به او لطف خواھند کرد، بدون اينکه يکی ئکاکه فکر ميکنند بازھم بخت کرزی خواھد شکفت و امري

اما .با ديگری جدال داشته باشند، ھمه با کرزی رو به رو شده و بعضی ھم چشمک ميزنند که به نفع او  بگذرند

دارد که د رميان  وجود احتمالاين ، وارد ميدان شدهاينک افراد کمپاين  جاللی و خليلزاد به نفع اشرف غنی 

 آنکه ھدايت امين ارسال ھم به نفع او بگذرد بسيار احتمال. نمايدتوجه نيزوابستگان،  اينبار امريکا به اشرف غنی 
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درين ميان رئيس ارگانھای محلی قدرت، جيالنی پويل که از اقوام کرزی و از قندھار ميباشد، تالش . ديده ميشود

ی که پوپل يکی از مھره ھای قديمی امريکا ئی والی ھا و ولسوال ھا را به نفع کرزی بچرخاند، اما از جاأتا ردارد 

ميباشد، کمتر گمان ميرود که در آخرين تحليل با کرزی بماند، زيرا او به اين اشاره توجه دارد، وی که در رھبری 

نکه احدی خود را کانديد نمود، او در مقابل حزب آوارالحق احدی قرار داشت، بعد از حزب افغان ملت به رھبری ان

و باالخره در تلويزيون او را محکوم نمود و به اين خاطر امروز مورد نفرت اعضای حزب قرار گرفته خود ايستاد 

ارگانھای محلی قدرت بخش ملکی وزارت داخله قديم است که زير نام . و او را به ضعف اخالقی نيز متھم ميسازند

والھا و شاروالھا را به عھده دارد و کرزی  تعيين والی ھا، ولسۀاين اداره از وزارت داخله جدا شده  و اکنون وظيف

اين اداره امروز در محراق جدال ھا ميان کرزی و .  تالش دارد تا از اين اداره به نفع خود در انتخابات استفاده کند

مخالفان او قرار گرفته است، در حاليکه مسايل پشت پرده چيز ھای ديگريست که برای کرزی، جيالنی،  اشرف 

  .ی شباھت دارد که فقط اينان بازيگران شان ميباشدئوم ميباشد و اين حرکات به سناريوً کامال معلغنی و ديگران

  

   :  برادر کرزی از يک حمله جان به سالمت برد

احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی که رئيس شورای واليتی قندھار ميباشد و متھم به رابطه با مافيای مواد مخدر 

زی از جالل آباد به کابل می آمد در مسير ، حينيکه از ديدار با گل آقا شير می١٨شنبه ، جھانی است ، به روز دو

از جائيکه با او کاروانی از افراد مسلح د رحرکت بود، .  افراد مسلح قرار گرفتۀ سروبی مورد حملۀراه ، در منطق

ودی مجبور به عقب نشينی شدند و در تير اندازی متقابل و جنگ سختی که ميان دو طرف رخ داد، حمله آوران به ز

 کمپاين برای برادرش به جالل آباد رفته بود ۀاحمد ولی به سلسل. در جريان يکتن از محافظان احمد ولی به قتل رسيد

تا گل آقا را وادار بسازد که برای برادرش کمپاين نمايد، اينکه مذاکرات دو طرف به کجا انجاميد تا حال روشن 

  .نيست

  

  :م شدنددختران مسمو

 دخترانه ای  صادقی در چاريکار ، مرکز پروان با گاز نامعلومی مسموم ۀ تن از دختران مکتب ليس۶٠چندی قبل  

اما به تاريخ  . شدند، اينکه اين گاز چکونه عمل کرده و چه کسانی آنرا استعمال کرده است تا حال روشن نشده است

 ديگری در چاريکار بازھم مسموم ۀ تن از دختران ليس۶٢ز  می بارديگر در اثر استعمال چنين گازی بيش ا١۴

پوليس ازين واقعه که گاز مورد استفاده . شدند و بعد در کاپيسا نيز در يک مکتب دخترانه چنين حادثه ای رخ داد

کرد که چون رفتن  به يک مال درين مورد اعالن .  کيمياوی بوده،  تا حال اظھار بی اطالعی کرده استۀکدام ماد

  !!ی و بی حجابی است، لذا اين کار از سوی خداوند صورت گرفته استئمکتب بی حيا

  

  
   

  
 


