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  در افغانستان چه مي گذرد؟
) ٢٧(  

  
  

 :انتخابات 

ر و شوقی از سوی مردم ديده با اينکه به اصطالح مبارزات انتخاباتی در افغانستان جريان دارد، اما کوچکترين شو 

چون ميان کرزی و . امريکا بخواھد ھمان را به قدرت ميرساندھر کسی را که چون ھمه به اين باورند که . نميشود

 ھا از چندی به اين سو رابطه خوبی وجود ندارد، بسياری به اين باورند که اگر اين نا خوشايندی روابط ئیامريکا

 وقتی مردم .، بيشتر استرت رسيدن داکتر عبدهللا که از سالھا با غرب بستگی داشتهسناريو نباشد، احتمال به قد

 اين انتخابات نشان نميدھند، غربی ھا تالش دارند تا اين تنور را ھر طوری برگزاریکوچکترين ميل و رغبتی به 

يکا و ناتو ھم انتخابات شده گرم نگھدارند و به خلقھای جھان نشان دھند که در يک کشور اشغالی و زير تسلط امر

برگزار ميشود وبه اين خاطر گاه سفير امريکا داکتر عبدهللا را به سفارت امريکا احضار ميکند و گاه » دموکراتيک«

  . اشرف غنی را تا ديگران بدانند که يکی ازين ھا گزينه ای امريکا ميباشد

.  آمد تا اين انتخابات را زير نظارت بگيرند نفری کميسيون اروپا به کابل۶٧ت  جوالی يک ھيأ١۵درين حال روز 

غرب و   و قصبات در جنوب، جنوبءدر حاليکه نيرو ھای دولتی و خارجی قادر نيستند به بسياری از قرا

 ھا تالش ئیامريکا.  نظارت خواھند کردراجنوبشرق پا بگذارند، معلوم نيست که اين ناظران چگونه اين انتخابات 

اين در حاليکه مردم .  يان کانديدان ايجاد کنند تا در رسانه ھا اين مسايل نقل اخبار گردنددارند تا نوعی جنجال م

 جوالی چند مرد مسلح ١٣به خشمگين سمنگان در شھر ايبک دفتر ھای کمپاين کرزی و عبدهللا را بستند، شام دوشن

، ريختند و او را به گلوله  کاپيسا بودول کمپاين عبدهللا درکه يکی از جنگساالران جمعيت و مسؤ ستار سيرت به خانۀ

ی که فھيم جھت بر پا کردن نان و جمع کردن مردم به نفع کرزی را در نظر گرفته ئ ديگ ھابستد و به قتل رساندند،

  .بود، توسط بھلول والی پنجشير جدا ممانعت شد و به اين ترتيب فھيم قادر به اين کار نشد

 وقتی کرزی مکتوب ًورای نظار است، از مدتھا والی پنجشير بوده و اخيرابھلول که از زورمداران آمر صاحبی ش

 ھای بسياری اعالن کرد که ئی اين مکتوب را نخواند و پاره کرد و با ناسزا گوًبر طرفی او را فرستاد، او اصال

و او تا خود کرزی به صورت غير قانونی حکومت ميکند، پس چگونه يک والی قانونی را بر طرف کرده ميتواند 
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 جوالی يک بم دستی به محل کمپاين کرزی در پنجشير ١۶سه شنبه  بعد شام روز.  حال والی اين واليت است

حال زور ساالران پنجشير به دو جناح تقسيم شده اند، فھيم و دين محمد جرئت . انداحته شد که به کسی آسيب نرسيد

 احمد که .  دن و بھلول از داکتر عبدهللا پشتيبانی ميکن شورای پنجشير از کرزی و قانونی با برادران مسعودسئير

ی کرده است که برای پنجشيری ھا اين حمايت پسر مسعود است و در ايران زندگی ميکند نيز از داکتر عبدهللا پشتيبان

زير نظر مستقيم اطالعات ايران قرار دارد و خرچ زندگی خانواده او را احمد  در حال حاضر . بسيار مھم است

  . و از اکنون اکت و ادای ايرانی به گفته ايرانی ھا درمی آوردايرانی ھا ميپردازند

 ھا تالش دارند تا ميرويس ياسينی که يکی از قاچاقچيان مواد مخدر است را نيز به ئیدر ميان کانديدان امريکا

اما کانديدان . ا او ھم ميبينندعنوان فرد مھم مطرح سازند و به اين خاطر خارجی ھا در سفارتخانه ھای شان پيوسته ب

 تن آنھا در شورای اتحاد کانديدان گرد آمده اند، افرادی اند که نه از سوی خارجی ھا جدی گرفته ٢٣ديگر که 

شھنواز تنی يکی از وطنفروش ترين اين . ميشوند و نه مردم آنھا را به عنوان انسان ھای خوب و يا بد ميشناسند

. نفر بر او تف می اندازند و صدھان خلقی گريش را ھم به نمايش می گذارد ی زماھاست که گاه عکس ھای جنرال

از خلقی ھای وطنفروش حبيت منگل نيز کانديد انتخابات رياست جمھوری است، در حاليکه نورالحق علومی که 

پس از آنکه کرزی او را برای چای عضو جبھه ملی ربانی است برای داکتر عبدهللا گلو پاره ميکند و گالبزوی 

  .صبح دعوت کرد و معلوم نيست که چه وعده برايش داده است، از ھمان روز به سوی جبھه ملی نرفته است

  

  :عمليات خنجر و پنجه پلنگ

ی ازين واليت در کنترول ئال بخش ھامدت دو ھفته است که عمليات خنجر در واليت ھلمند جريان دارد و تا ح                      

عمليات انگليس ھا که  پنجه پلنگ ناميده .  ھا و انگليس ھا در آمده طالبان يکراست منطقه را رھا کرده اندئیامريکا

اين .  انگليسی به شمول يک جنرال آن کشته شده اند٩ قربانی گرفته است و درين ميان ٧٠ميشود تا حال از طالبان 

درين حال مک . ھنوز بيشتر در ھلمند پائين مستقر است، نتوانسته که کل ھلمند را زير کنترول بياوردعمليات که تا 

 امريکا اعالن کرد که به زودی عمليات گسترده تری را زير نظر خواھد  نيروھای اشغالگرمولن لوی درستيز

قداری تند تر کرده و موازی به اين  پاکستان نيز روند عملياتش را در وزيرستان م مزدوردرين ميان اردوی. گرفت

. دنخود را به يمن و سومالی برسانا از وزيرستان خارج کند و عربھا  دارد تا نيروھايش رتالشھا القاعده نيز 

مقامات اردوی پاکستان تا حال چند بار از مذاکره با رھبران طالبان صحبت کرده و اينکه چرا ستراتيزی حمايت از 

 ھا وعده به رسميت شناختن خط ديورند را به وسيله ئیازد برخی به اين باورند که امريکاطالبان را کمرنگ ميس

طالب را به عنوان آله فشار بر ۀ افغانھا به پاکستان داده است و به اين خاطر احتمال بسيار است که پاکستان گزين

زيرا پاکستان .  برسد، استدط ديورنش که خنستان را از دست بدھد و به مصالحۀ امريکا تن داده به مقصد اصليافغا

در منطقه دو مشکل کشمير و ديورند را دارد که اگر اين دو تا حل شود پاکستان تالش خواھد کرد تا از تجارت 

سيای ميانه را از دست ميدھد و مصارف گوادر او من کردن افغانستان راه تجارت با آحال با بی ا. منطقه سود ببرد

  .يچ ميشودھم در رقابت با دوبی ھ

 ھزار رسانده ، ديگر تمسکی به نام القاعده و طالب را به کار ۶٠امريکا ھم که نيرو ھايش را در افغانستان به                      

بسياری به اين باورند که سازمان سيا .  که با بحران کنونی ميخواھد با روسيه از در صلح پيش آيدًندارد، مخصوصا

 مظلوم و دموکراتيک  آوردند ًالعاتی و ستراتيزی ساز به اين خاطر اوباما را با چھره ظاھراو سازمانھای ديگر اط
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 به اکمال برساند و به اين خاطر ديگر القاعده و طالبان خشن ئیتا اين فرصت تنگ را با دموکراسی و حقوق بشر گو

رابر اين پيشنھاد ھای پاکستان واکنش خاصی اما طالبان تا حال در ب. د با اين ستراتيژی ھمخوانی داشته باشدننميتوان

طالبان يک .  جوالی جنايت بزرگی را در لوگر به سر رساندند٩درين ميان طالبان به روز پنجشنبه . نشان نداده اند

موتر مملو از مواد منفجره را  که از جنوب در ميان چوب پنھان کرده بودند و ميخواستند به کابل بياورند، در دره 

 روانه مکتب بودند و اطراف اين موتر جمع شدند ، يکباره موتر را کودکان صبج که فردا چپه شده و وگرلوغکان 

، يک توته ای انفجار به صحن منزلی که  تن ديگر زخمی شدند٢۵توته توته شدند و  کودک ١۵منفجر که درين ميان 

اين انفجار نشان داد که . را به قتل رسانددر نزديکی اين موتر موقعيت داشت اصابت کرد و در آنجا نيز سه کودک 

که  جز يست و وطنفروشی است ھمان اندازه که اشغالگران کشور ما بيرحم اند ، طالبان   ھم نيروی به شدت فاش به

 ندارند و حد اقل اين انفجار بايد پيامی برای آنانی باشد یکشتار طفالن ، کارگران کنار جاده و ديگر زحمتکشان کار

 در حاليکه مليون دليل ديگر ميتوان آورد که اين نيرو جاھل و وطنفروش .ان را نيروی مقاومت مينامندکه طالب

 آنرا بيشتر افشا پاکستانچگونه در مشت آی اس آی قرار دارد که اعالن اخير توسط اطھر عباس سخنگوی اردوی 

  ديگری بيان کرد و زرداری بر آن مھر محمود قريشی وزير خارجه پاکستان آنرا به گونه ایًساخت، چيزيکه بعدا

  .  گذاشتدتأئي

 


