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  در افغانستان چه می گذرد؟
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  :  دستگيری پسر مولوی خالص- 1

 با  جنايتکار را  خالصویوارالحق مجاھد، پسر مول پوليس پاکستان در مربوطات شھر پشاور انشانزدھم جوزابه تاريخ 

 يکی از تيکه داران اسالم  مولوی خالص. کردنددو تن از ھمراھانش به نام ھای شمس االسالم و داکتر قلندر دستگير

ی برخوردار بود، اما به طرفداری از طالبان موضع ئ از سن بسيار باال وحشی طالبانۀ با اينکه با ظھور دوبارسياسی

 مخفيانه از طريق تورخم به پشاور برده شد و در آنجا به حمايت از طالبان اعالميه داد ترفت و بعد شبانه و به صورگ

  رھبران ديگرا ب در مقايسه مولوی خالص از ھمان اول.  صورت مخفيانه زندگی ميکردبهو تا بمرد در ھمان پشاور 

که در جريان شکست طالبان در کنار  مولوی  پسر . ميکردندجھادی مورد حمايت طالبان قرار داشت و به او احترام

 طالبان بار ديگر اين جبھه را فعال کرد و ۀطالبان قرار داشت و جبھه توره بوره را رھبری ميکرد، بعد از ظھور دوبار

 پشاور و  مستقر در جالل اباد تدارک ديد و در ميان اشغالگرحمالت بسياری را بر پوسته ھای جالل آباد و نيروھای

  او ھم در پشاور زندگی ميکرد و ۀخانواد. و مورد حمايت آی اس آی قرار داشتبوده توره بوره ھميشه در رفت و آمد 

باالخره حينيکه او به سوی پشاور در حرکت بود با دو دستيار مھمش دستگير گرديد، اينکه برخورد پاکستان با اين 

دانان طالب را درچنين حاالتی در گذشته پاکستانی ھا قومن. وز روشن نيست قومندان مشھور طالبان چه خواھد بود تا ھن

ی بگرام ئدر ميدان ھوا. ی شدندی بگرام انتقال داده مئيدان ھوابه زندان م ًبعدا که ی دادندی تحويل مئبه نيروھای امريکا

  .  ر انداسي ند خطرناکھا و غير خطرناکھا زندانی به سر ميبرند که در دوب۶٠٠فعال بيش از 

  

  : معاون و سخنگوی موالنا صوفی محمد به قتل رسيدند– ٢

 ء صلح ميان طالبان سوات و دولت پاکستان را به امضاۀموالنا صوفی محمد رھبر نفاذ شريعت در ماالکند که معاھد

امريکا به  ۀاين موالنا در زمان حمل. رساند از گذشته ھای دور يکی از مھره ھای اصلی آی اس آی به حساب می آيد

 از جمله که زير نفوذش جھت حمايت طالبان به شمال افغانستان فرستاد ۀ ھزار طالب را از منطق١٨افغانستان بيش از 

خانواده ھای اين .  دوستمی ھا در مزار و شبرغان به قتل رسيدند و دوباره به پاکستان بر نگشتندۀ ھزارنفر به وسيل١٣

کشته شدن عزيزان شان با خبر شدند بر ضد مولوی صوفی محمد دست به  ھزار نفر که بعد از چند روز از ١٣

 نجات بدھد به اين بھانه که او را زندانی ميکند به اسالم آباد راتظاھرات زدند و برای اينکه آی اس آی صوفی محمد 
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 اين بهرستاد و  عميق شد، آی اس آی او را دوباره رھا کرد و به سوات فسواتبرد و بعد از آنکه حرکت طالبان در 

ر او بعد از ياما طالبان به دسات. صورت آی اس آی تصميم داشت تا او را به عنوان رھبر طالبان درين منطقه تثبيت نمايد

چون رھبران .  حمالت شان در دره آدم خيل و خيبر اين معاھده را نقض کردند ۀامضای معاھده وقعی نگذاشته و با ادام

ودند اين را ميدانستند و به اين صورت بعد از يورش اردوی پاکستان به سوات يکباره طالبی که مخالف آی اس آی ب

 اردوی پاکستان بر سوات به طور ۀاما در روزھای اول حمل. صوفی محمد الدرک شد و گفته ميشود که تا حال گم است

اما چند روز قبل موالنا . تل رسيد ھای اردو به قطيارهتصادفی پسر ارشد صوفی محمد به نام کفايت هللا در يک بمباران 

 سپاھيان پاکستانی دستگير شد و بعد تر امير عزت ۀمحمد علم که معاون صوفی محمد در نفاذ شريعت بود به وسيل

، اردوی پاکستان تصميم به انتقال شانزدھم جوزاديروز .  سخنگوی صوفی محمد نيز توسط ھمين نيروھا دستگير گرديد

 ۀ درگئی با يک حملۀحين عبور از منطق شتند و در حاليکه با نيرو ھای ارتش محافظت ميشدنددارا اين دو به پشاور 

 طالبان رو به رو شدند که در دم ھم مال علم و ھم امير عزت با يک تن از افراد اردو به قتل رسيدند و حمله ۀغافلگيران

اينکه چرا طالبان عزم کردند که  معاون . نيامدآوران به زودی از منطقه متواری شدند که ديگر کاری از دست اردو بر 

 بکشند بسياری به اين باورند که طالبان بر روابط اينان نيز با آی اس آی شک دارند را صوفی محمد موالناو سخنگوی 

ود و فکر ميکردند که با رسيدن اين افراد به پشاور استخبارات پاکستان و سيا از آنان ميتوانستند در سر کوب طالبان س

، هروانی زير فشار سنگينی قرار گرفتاردوی پاکستان از نظر .   از رسيدن شان به پشاور به قتل رسيدندقبلببرند، لذا 

اين .   را به پشاور برسانند و در راه زندانيان را از دست ميدھد ھاچون ھمه انتقاد  دارند که اردو قادر نيست زندانی

درحاليکه روز جمعه در مسجدی در مرکز سوات طالبان بم گزاری کرده حين ادای نماز اين بم را منفجر کردند که در 

 مردم سوات به با اين حادثه. نتبجه بيش از چھل تن از نمازگزاران به قتل رسيدند و بيش از صد نفر ديگر زخمی شدند

شدت خشمگين شده طالبان را نيروی نا مسلمان خواندند و از دولت پاکستان طالب سالح شدند تا عليه نيروھای طالب در 

  .سوات بجنگند

  

  : ش گذشتي ميرکی از کانديداتور– ٣

 با اعتراض بر نا او که چندی قبل. در افغانستان يکی ھم داوود ميرکی بود پوشالی  کانديد رياست جمھوری ۴۴ازجمله 

 واليت  طرفداران او در جالل آباد مرکزپانزدھم جوزاش کنار رفت، روز  انتخابات از کانديداتوريۀشفاف بودن پروس

ی اين بسيار. ی زده و به اين ترتيب از کانديداتوری اشرف غنی احمدزی حمايت کردندئننگرھار دست به يک گردھما

زيرا وقتی ميرکی به خاطر نا شفاف بودن اين . حک و مسخره ميخوانندی و اين اعالن را به شدت مضئگرد ھما

عده !!   صرفنظر کرد پس چه دليلی وجود دارد که اين انتخابات برای اشرف غنی بايد شفاف باشد آنانتخابات خود از

 قرار  امپرياليستی و امپراتوری را ندارند و يا ميبينند که مورد پذيرش بادارآنای ازين کانديدان که توان شرکت در 

نميگيرند ، با اين بھانه که چون انتخابات مورد پسند شان نيست تير ميشوند، معلوم نيست که آقای ميرکی از اول چرا به 

 در صورتيکه در افغانستان. انداخت و بعد به نفع اشرف غنی تير شدراه اين نتيجه نرسيده بود که اين قدر سرو صدا 

 از سفارت امريکا در کابل ھدايت و رھبری ميشود و مردم ھم امری و ھر داردرجی وجود  اين قدر نيروی خااشغالی

به صراحت ميگويند که ھرکسی را امريکا بخواھد به قدرت ميرسد، لذا شکوه کردن از شفافيت و غير شفافيت اين 

ضی باشد فکر ميکند که با تير شدن اينکه از نا شفاف بودن انتخابات نارا از  بيشتر ميرکیآقای . انتخابات چه معنی دارد

يم خود را فروخته ئکی از او اخذ کرده و يا بھتر بگواشرف غنی کمپاين کرده و البد چيز خود ازين کانديداتوری برای
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 ھرحال اشرف غنی ھم يکی از کانديدان پولدار ميباشد که فقط تاه ب. اينکه اين قيمت گزاف و يا کم بوده خدا ميداند. است

  . ش رسوا شده است مليون دالري١۵٠اختالس حال يک 

  

  : کانديدان شورا ھای واليتی– ۴

برای اين کرسی بيشترين .  جدال بر سر اخذ چوکی ھای شوراھای واليتی نيز درين روز ھا به اوج خود رسيده است

 افراد اين بسياری . را کانديد کرده و تالش دارند تا ازين طريق به مشرانو جرگه برسند  خود،نوچه ھای جنگساالر

ابل می آيند و با  يکی پی ديگری به کشوراھاشوراھا اکنون برای حامد کرزی کمپاين ميکنند و در ھمين روز ھا اين 

در ميان افراد شوراھای واليتی طيف وسيعی از .  پولی و غيره از کرزی جيب ھای شانرا پر ميسازندتگرفتن امتيازا

اکثر آنان . و اين ارگان ھا يکی از وطنفروش ترين ارگان ھای قدرت به حساب می آيدجنگساالران و طالبان قرار دارند 

 را توده ھادر واليات با فساد و رشوه خواری ھای والی ھا و قومندانان امنيه شريک ميباشند و تا مغز استخوان خون 

ً  به دفتر ھای پی آر تی که عموماصبح ھر تعدادی از آنان با طالبان نيز ھماھنگی دارند و بسياری شان روزانه. ميمکند

 به عنوان مه اين ارگانھا بی نھايت نزد مرددر خارج از شھر ھا قرار گاه دارند حاضری ميدھند و طی چھار سال گذشت

اکثر اموال به اصطالح کمکی که از سوی پی آر تی ھا و انجو ھا به مردم . شوراھای فاسد و وطنفروش شناخته ميشوند

تعدا کسانيکه درين شوراھا در سر تا سر .  شده و بخش اعظم آنھا را ميدزدندتوزيعوسط اين شورا ھا داده ميشود ت

از ای عده .  نفر خود را کانديد کرده اند٣٣٠ نفر ميرسند و برای انتخابات آن بيش از ۴٢٠افغانستان قرار دارند به 

 چشيده اينک بار ديگر خودر ا کانديد کرده اند ، اما نراآزه  گذشته عضو اين شورا ھا بوده و م سالچھارکسانی که در 

ت برای اين فاسدان و مردم در واليات از عمکرد اينان کامال آگاه اند و حال ديده شود که چقدر مردم درين انتخابا

. ندشرکت در اين انتخابات جز مھر گذاشتن بر فساد و وطنفروشی چيز ديگری بوده نميتوا. ی خواھند دادأوطنفروشان ر

 چيزی جز در آندرين شورا ھا نيز چون ولسی جرگه و مشرانو جرگه بيشتر قاتالن و دزدان قرار دارند و شرکت 

نشستن در کنار اين وطنفروشان چيز ديگری نيست که اين خود نوعی وطنفروشی و بی حيثيتی است که ھيچ انسان با 

  . ھا شرکت نخواھند کرددر آنشرفی 

  

  


