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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٢٢(  

  
 
  :دوتن از ليست کانديدان رياست جمھوری حذف شدنام  -١

 به نام ميره کی از  يکنفرً قبال، نفرميرسيد۴۴ان که تعداد شان به  رياست جمھوری افغانستۀکانديدان مسخراز جمع 
ی خود را به اشرف غنی فروخت که معلوم نيست أودن انتخابات صرفنظر کرد و بعد رش به علت نا شفاف بکانديداتوري

ايات اعالن کرد  کميسيون بررسی شک جوزا٢٣اما به تاريخ . در مورد اشرف غنی چرا اين انتخابات را نا شفاف نميداند
  کهدرحالی اين دو تن ازين دور حذف ميگردند.  نيز از کانديداتوری حذف گرديده اندھوپيانیکه اکبربای و جعفر 

و ، کرزی ، داکتر عبدهللا، اشرف غنی، منگلمزدوران و  جنايتکاران خونريزی چون فھيم ، خليلی، راکتی، تنی، پدرام
صورت گرفته بود، به انتخابات راه يافتند و ادعای رسيدن به رياست جمھوری را ديگران با تمام شکاياتی که از آنان 

 نفر ديگر باقيمانده است و ازين بابت کميسيون برگذاری انتخابات چاپ اوراق رای دھی را ۴١حال درين عرصه . دارند
  .برای اين ھمه کانديد مشکل ميداند

  
  :عمليات طالبان شدت يافته است  - ٢

اشغالگر فرماندھی نيروھای .  خود در افغانستان رسيده استۀ بلند ترين نقطبهل گرما عمليات طالبان با رسيدن فص
 حمله باالی نيروھای خارجی و دولتی در افغانستان ١۴٠٠ گذشته ۀ که در ھفتی در افغانستان گزارش دادئامريکا

 به ونجنيروھا اعالن کردند که در طول ماه اين .  نفر در آنھا گرفته شده است٢۴٠صورت گرفته است که جان بيش از 
درين حال .  حمله از سوی طالبان به سر رسيده است که بيشترين گراف حمالت را تشکيل ميدھد١۴۵٠ طور مجموعی

 ھزار نفر ۶٨ی ھا تا اواخر خزان تعداد نيروھايش را در افغانستان به ئ مک کريستال اعالن کرد که امريکاجنرال
ازين درگيری ھا در حالی . ميم دارد تا درين مدت در وضعيت جنگ تغييرات فاحشی به وجود آوردخواھد رساند و تص

در افغانستان گزارش ميگردد که رئيس سازمان سيا در امريکا اعالن کرد که برخی از نيروھای القاعده به سوی 
ن به زودی حمالت سختی را بر پاکستای سومالی و يمن در حالی کوچ کردن اند و اين به خاطری که نيروھای اردو

اين تبليغات .  تبليغاتی وجود دارد که القاعده با کمبود شديد مالی مواجه شده استًستان آغاز خواھد کرد، عالوتاروزي
، فاشيست ھای طالبان.  ھماھنگ زمانی صورت ميگيرد که امريکا قصد افزايش نيروھايش را در خاک افغانستان دارد

 و به اند دالرام اعمار شده را ويران کرده – قندھار –ی که بر مسير راه کابل ئش از نيمی از پل ھا درين اواخر بيمذھبی
ی ھا ادعا ئدرين ميان امريکا. به آتش کشيدندباد وردک آ  جون ده کانتينر اموال اين نيروھا را در نزديک سيد٢٢تاريخ 

  . تن از نيرو ھای مال مصطفی رادر غور به قتل رسانده اند١٣کردند که 
  
  :عطا محمد نور از داکتر عبدهللا حمايت کرد - ٣

ی ئۀ بسيار نزديکی با امريکاعطا محمد نور يکی از قومندانان خونريز جھادی که سالھاست والی بلخ ميباشد، در رابط
ً عطامحمد قبال.  يشه از او به خوبی ياد کرده و او را قھرمان امنيت و پيشرفت مينامندی ھا  ھمئھا قرار دارد و امريکا

 بسيار نزديکی با کرزی قرار داشت و حتی گفته ميشد که شايد درين انتخابات کرزی او را به عنوان معاون ۀدر رابط
 را درين انتخابات ميگزيند و به اين خاطر عالن کرد که داکتر عبدهللابيست و سوم جوزا خود بر گزيند، اما او به تاريخ 

. ی ھا از داکتر عبدهللا حمايت کرده و آرام آرام او را روی صحنه ميکشانند ئری به اين باور رسيدند که امريکابسيا
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 درين روز ھا طرفداران داکتر عبدهللا مصارف کالنی کرده ، در بسياری از نقاط شھر دفترھای مفشن و پر خرج
 و مردم تبصره می کنند که اين پول ھا را اگر از امريکائی ھا نمی گيرند حتما از چوری  به راه انداخته اندتبليغاتی را

  .که در چند سال اخير کرده اند، به دست آورده اند
  

  :در نھر لشکری آب جريان يافت   - ۴
ر ريگ پنھان شده بود، باالخره نھر لشکری يکی از نھر ھای بزرگ در غرب کشور ميباشد، از سالھا به اين سو در زي

ی در زمان ئکه توسط کمپنی موريس ندسن امريکااين نھر .  جريان پيدا کرددر آنبعد از تالش مردم باز گرديد و آب 
 پايانی ولسوالی چاربرجک در واليت نيمروز امتداد می يافت و تا ۀکار در وادی ھلمند ساخته شده بود و از نقط

کيلومتر ميرسيد و برخی از آب ھلمند را در درون خود جريان ميداد ، ھميشه خار چشم  ۴۵ولسوالی کنک به طول 
و تجاوز روسھا بر افغانستان، ايرانی ھا گروپ مزدوری به قومندانی مال سرور  بعد از کودتای ھفت ثور. ايرانی ھا بود

 ھا منفجر نموده و به اين صورت  دروازه ھای اين نھر را در آغاز و در وسطده، منطقه فرستابه اينوطنفروش را 
 و مردم نيمروز ھم در اثر سياست که ايران تمام آب ھلمند را ميبرددرين سالھا . متوقف ساختندجريان آب را درين نھر 

اثر   نھر را ھم ريگ زده بود، اينک دراينھای وطنفروشانه دولت افغانستان تفتيده و لب خشک زندگی ميکردند و 
  .  کشت خود استفاده ميکنندبرای ن آن نھر پاک کاری شد و حال مردم از باالخره ايردمدوساله مکوشش ھای 

 که اين نھر پر از ًکه ھميشه با امکانات باال بستر دريا را به سوی خود بلدوزر کار ی ميکند ، اخيرارژيم آخندی ايران 
ان يکتن از عساکر که در کنار دريا پھره آب شد بازھم آغاز به بلدوزر کاری کرده تا نھر را خشک بسازند، درين مي

ميکرد چند بار به اين بلدوزر کار اخطار داد تا از کار دست بردارد، اما اين کار را نکرد که با آتش اين سرباز رو به 
بسياری به اين باورند که اين وضعيت بر روی آب ھلمند شايد در آينده کشيدگی ھای بسياری را . رو و در دم کشته شد

  .وجود آوردبه 
  


