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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٢۵( 

  : قومندان امنيه قندھار را کشتند
که ی ئ  امريکا وابسته به سپشيل فورس اشغالگران جون،  نيروھای فاشيست يک کمپنی امنيتی٢٩روز دوشنبه  تاريخ 

 و به هارنوالی از اين کار ممانعت کرد څکهلی واليت قندھار به زور ببرند ارنواقصد داشتند  يک زندانی را از څ

الی ارنو تن از محافظانش به څی و چندئجنا حينيکه مطيع هللا قاطع قومندان امنيه با آمر .قومندانی امنيه واليت خبر داد

ی و ئآمر جنا نفر افراد اين کمپنی بين شان درگيری رخ داد که در نتيجه قومندان امنيه ، ۶٠ی ھای ئ زورگو با،رسيدند 

ی زندانی ئی شدند و اين نيروی مزدور امريکادوتن از افراد پوليس به قتل رسيدند و چند تن ديگر از افراد پوليس زخم

ا تأييد کردند که اين نيرو مربوط آنھاست، اما از اين عمليات شان اطالع نداشته ی ھئ امريکاًبعدا. را ھم با خود بردند

ی خواست تا ئادثه از شپيشل فورس امريکاحامد کرزی رئيس جمھور پوشالی بعد ازين ح. خود شان تصميم گرفته اند

بطه دستگير کرده و به کابل  نفر را درين را۴١ًقاتالن را به دولت تحويل بدھد، که بعدا وزارت داخله اعالن کرد که 

انتقال داده اند، اما اتمر وزير داخله که به قندھار رفته بود فقط از دستگيری اين افراد خبر داد، اما درين مورد که 

اين درگيری و . ی ھا درين عمليات چه سھمی داشته سکوت کرد و گفت که بعدا درين رابطه صحبت خواھد کردئريکاام

ی ھا ئ نزد عمال امريکا ھم"پشقل"نيه قندھار يکبار ديگر نشان داد که دولت کرزی به اندازه يک کشته شدن قومندان ام

  .دنی ھا که آنرا ھميشه به ھيچ ميگيرئارزش ندارد چه رسد به خود امريکا

  

  :شاخ به شاخ شدن جنگساالران

گساالران در شمال در حال شاخ به اينک با کمپاين انتخابات پوشالی رياست جمھوری و شورا ھای واليتی بار ديگر جن

ی ھا بسيار ئ سال گذشته به امريکاعطامحمد نور که يکی از قومندانان جنايتکار جمعيت است و طی چند. شاخ شدن اند

 ساختمان برايش ساخته و اين ١٣٧ آنھاست و تنھا در مزار شريف ۀنزديک شده و گفته ميشود که يکی از جواسيس عمد

ا شھرت يافته، بار ھا در زمان حکومت جنايتکار تنظيمی  اين جانی با جانيان ديگری چون شھر بيشتر به شھر عط

حال که والی بال منازعه مزار . محقق و دوستم شاخ به شاخ شده و يکبار دوستم او را شکست داد و مدتی فراری بود

وز قبل در مزار شريف اعالن کرد است و شمال را زير نگين خود فکر ميکند، اينک با کرزی شاخ به شاخ شده، چند ر

 يکجا چاپ "عبدهللا" جنايتکار حمايت ميکند و به اين صورت عکس ھای خود را با عکس ھای "عبدهللا"که از داکتر 
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دوستم، فھيم، محقق و حزب اسالمی که در شمال از از آنجائيکه . کرد و حتی از پخش عکس ھای کرزی جلوگيری نمود

 تشويش نزد مردم پيدا شده که بار ديگر ميان اينان درين شھر و در مجموع در شمال کرزی حمايت ميکنند،  اين

ھمين اکنون با وجود مخالفت ھای عطا، دکانداران و افراديکه با دوستم و محقق . درگيری ھای خونينی به راه نيافتد

ه زودی محقق، سيدنورهللا رابطه دارند به نصب عکس ھای شان بر درو ديوار مزار شروع کرده اند و قرار است ب

و جمعه خان ھمدرد يکی از قومندانان مشھور حزب اسالمی در شمال به مزار بروند و ) جانشين دوستم در جنبش(

ست و آن اينکه در حاليکه واقعيت طور ديگري. ی ھمراه ميباشدئکمپاين کرزی را سازمان بدھند که اين خود با تنش ھا

يکی از چيزھای که مردم . اھميت ندارندی ھائ امريکاد اينان در حد مورچه ھم برایی ھا نخواھنئدر صورتيکه امريکا

فکر ميکنند، امريکای خونريز داکتر عبدهللا جانی را به قدرت خواھند رساند، ھمين اعالن طرفداری عطا از داکتر 

زيرا قبل ازين اعالن ھمه فکر . ی ھا چنين اعالنی نميکردئامريکاۀ عبدهللا است، چون ھمه ميدانند که عطا بدون اجاز

وقتی چند ماه پيش . ميکردند که عطا با کرزی ميباشد و حتی گفته ميشد که عطا يکی از معاونان کرزی خواھد بود

در دوستم در برخورد با اکبربای اعالن کرد که شمال را نارام خواھد کرد، عطا از کرزی دفاع کرد و گفت که به کسی 

عطا بعد اعالن کرد که به کسی که خانواده اش آلوده به مواد مخدر باشد رای . شمال مجال چنين حرکتی را نميدھد

  .نميدھد و اختالف ميان اين دو شدت بيشتر يافته است

و نکه اردوی پاکستان تصميم گرفت که بر وزيرستان حمله کند و برخی از نيرآ اين دعواھا در شمال بعد از رعالوه ب

ھای القاعده به سومالی و يمن رفته اند، اينک ھمه باور دارند که نيروھای طاھر يلداش به شمال افغانستان رفته و در 

درين روز ھا طالبان و القاعده در قندوز و بغالن فوق العاده فعال شده، در بغالن به . ايجاد بی امنيتی نقش مھمی دارند

ست  طالب شد اين در حالي١٢ای پوشالی دولتی و طالبان با عث کشته شدن  جون درگيری سختی ميان نيروھ٢٨تاريخ 

 انتحاری کردند ۀجوزجان نيز دو حملدر .  غوری را به قتل رساندندۀول امنيت دھانؤکه مدتی قبل طالبان ولسوال و مس

 شده است که مردم در تمام اين ھا باعث. و در فارياب نيز بر نيرو ھای دولتی در ولسوالی شيرين تکاب حمله نمودند

خصوص در امام ه شمال به شدت احساس بی امنی کنند و ھمين اکنون طالبان در برخی از ولسوالی ھای قندوز ب

  . وری عشر زده اند آصاحب و دشت ارچی دست به جمع

  

  :مالقات ھای سفير امريکا و غوغای کانديدان

 به قدرت رسيدن ی در افغانستان را به عھده داشت بائافرماندھی نيروھای اشغالگر امريکجنرال ايکنبری که مدتی 

 سفير امريکا در افغانستان ميباشد و او که از بسياری افغانھای بر قدرت شناخت کامل دارد و می بارک اوباما اينک

د، با فھمد که با آنان چگونه برخورد کند، به مجردی که کمپاين انتخابات رياست جمھوری و شوراھای واليتی بر گذار ش

ًاشرف غنی که قبال در . اشرف غنی احمد زی، داکتر عبدهللا و ميرويس ياسينی در سفارت امريکا ديدار و گفتگو کرد

بانک جھانی کار ميکرد و از بيروت فارغ شده و بعد مدتی وزير ماليه در دولت کرزی بود و يکی از مديران مشھور 

» آمرصاحب«  که از فعاالن شورای نظار و از پيروان مشھورنظام سرمايه داری به حساب می آيد و داکتر عبدهللا

 داالن سنگ پنجشير بعد از سقوط ۀود و او اولين کسی بود که در جلس دولت کرزی بۀبيش از دوسال وزير خارج ،است

رسد، حامد  دولت ربانی ناراضی اند و بھترين کسی که بايد به قدرت بۀ ادامی از ئلبان اعالن کرد که دوستان امريکاطا

ميرويس ياسينی از قومندانان .  امريکايی ھا ميباشدۀ ھای پشت پردکرزی ميباشد که معلوم است از آن زمان شامل پالن

سابق حزب اسالمی و يکی از سران مواد مخدر در ننگرھار ميباشد که اکنون وکيل در ولسی جرگه است، اينان که شايد 

اين بار خود سفارت اين ديدار را با کش و فش پخش کرد ،ی ديده ئمقامات امريکاکه کسی خبر شود با ده ھا بار بدون اين
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 اقبال کرزی افول کرده است که اين سفير بدون اينکه با او ببيند با رقبای ۀ خاطر بسياری فکر ميکنند که ستارو به اين

ولت افغانستان با ھيچ کانديدی نبيند و  خواست که بدون اجازه ای دء از سفراه ای طی بيانيبه اين خاطر کرزی. او ميبيند

کانديدان ديگر که وزن شان از يک پشقل ھم باالتر نيست طی نشستی مشترک و مسخره ای اعالن کردند که ما اين 

 اين ديدار را محکوم ميکنيم و ھدف اساسی شان اين بود که چرا ما را از خوان نعمت خود محروم کرده است، نه به

اده ھای دفتر با ي پمانند دولت با اين افراد ديده اند، اين سفير در سفر ھای خود وزيران را ۀدون اجازخاطر که گويا چرا ب

ی ميروند اما اين کانديدان که ئند که در رکاب سفير امريکا به جا بسيار خوشحال اء اين وزرا.خود به ھر جا ميبرد 

  .  ی ميزندئھای بلند  باالبسياری شان را حتی مردم يک ولسوالی نميشناسند، چنين حرف 

  

  


