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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

٠٣.٠٨.٠٩  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٢٩( 

  :انتخابات جدی ميشود 

 ندارند و کانديدان تالش دارند تا با با اينکه مردم افغانستان درين انتخابات کوچکترين عالقه ای برای شرکت     

اما اينکه . دادن نان و پخش پول مردم را تشويق به شرکت کنند، اما اين جادو گری ھم تا حال تاثير جدی نداشته است

. ن شرکت کرده ، مشکلی نخواھند داشتآ ھا با ختم اين انتخابات اعالن بکنند که مليون ھا نفر درئیامريکا

نونی افغانستان برای توجيه اص اوباما در افغانستان و پاکستان نيز با در نظر داشت وضعيت کھولبروک نماينده خ

ی ھای دولت مزدورش گفت که در افغانستاان وضعيت نا آرام است و ما انتظار برگذاری يک انتخابات ئنارسا

 درين روز ًعالوتا.  برگذار نشدمعياری را در افغانستان نداريم، زيرا ھشت سال قبل در امريکا ھم انتخابات معياری

. ی صورت ميگيردئھا ميان جرثومه ھای کانديد ھای مطرح مثل کرزی، داکتر عبدهللا و اشرف غنی برخورد ھا

والن ؤ رقابت ميان خود شان دو تن از مسداکتر عبدهللا را که جنايتکاران شورای نظار حمايت ميکنند تا حال در اثر

ول کمپاين داکتر عبدهللا گفته است که اگر کرزی ؤ لغمان کشته شده است، در ضمن مسوکمپاين عبدهللا در کاپيسا 

طالبان ھم اعالن کردند .  ھای مسلحانه انتخابات را فسخ خواھند کردئیانتخابات را ببرد آنان با مظاھره و راھپيما

ازه نخواھند داد که به مراکز که يکروز پيش از برگذاری اين انتخابات تمام راه ھا را خواھند بست و به کسی اج

  .رای گيری بروند

ين ميان دو گروپ از طالبان در باال مرغاب و غورماچ در واليت باد غيس با شورا ھای ريش سفيدان با دولت ا در

 ننمايند و ئیی جلوگيره ئرا اخالل نکنند، از کا ر سرک حلقآتش بس اعالن کرده و تعھد کرده اند که کار بازسازی 

انگليس ھا برای يکی از قومندانان اين . ت را ضربه نزنند و خود در گرفتن امنيت انتخابات سھم داشته باشندانتخابا

اما رھبری طالبان اين آتش بس را محکوم . داده اندسترلينگ وند پ ھزار ٢٠منطقه برای امضای اين قرارداد مبلغ 

  .اما در غورماچ آتش بس برگذار گرددکرده و گفته اند که نميتواند در کل افغانستان جنگ باشد و 

با اينکه اين کانديدان يکی برای ديگری ناسزا ھای بسياری ميگويند و درين ميان بيشتر حمالت شان به سوی کرزی 

 ئینھا به نامھای مولوی سعيد ھاشمی وبازمحمد کوفی به نفع کرزی گذشته و بريالی ارسالآاست اما تا حال دوتای 
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که کميسيون بر ست اين درحالي.  نفر کانديد انتخابات ميباشند ٣٨اما بازھم تا حال .  تير شده استبه نفع داکتر عبدهللا

خاطريکه اوراق رای دھی ه گزاری انتخابات اعالن داشته است که تير شدن کانديدان بعد ازين  ھيچ مھم نيست ب

 ھا ئیسيدن داکتر عبدهللا از سوی امريکادرين حال بسياری به اين باور اند که احتمال به قدرت ر. چاپ شده است

 ھا پيوسته با او ديد و واديد دارند و به صورت غير مستقيم حمايت خود را از او اعالن ئیامريکا. بسيار زياد است

 ٨٢مين امنيت اين انتخابات کوشش دارند طی يکماه گذشته حدود أنيروھای اشغالگر که به اصطالح برای ت. ميدارند

تمام اين ھا با عمليات مين گذاری از ميان رفته اند .  ھا ميباشندئینھا صرف امريکاآ نفر ۴١اشته اند که نفر تلفات د

 اينک در بسياری مناطق از جنگ ئی، زيرا طالبان بعد از آمدن نيروھای بيشتر امريکایو نه در جنگ رويارو

  .ته است دست کشيده و به جنگ مين ميپردازند که بسيار نتيجه ھم داشیرويارو

    

  :جنبش دوستم را بحران گرفته است

دوستم که از مليشيای چپاولگر زمان اشغال شوروی ھا در افغانستان بود و يکی از قھرمانان حزب دموکراتيک خلق 

 تنظيم ھا مدتی با مسعود و مدتی با گلبدين بود و با جناح مقابل یدر زمان درگيری ھا. ن زمان به حساب می آمدآدر

بعد با طالبان رفت و باالخره ميان .  مليشيای او درين دوره در کابل بيشترين چور و چپاول را ميکردندميجنگيد و

 بيش از دو ھزار طالب را به قتل رساند و در پھلوان ھای چپاولگر او اختالف پيدا شد و تا اينکه بعد از يازده سپتمبر

دوستم در ھفت سال گذشته ھميشه به شکلی مطرح بوده و آخرين باری که با کرزی . چاه ھای دشت ليلی انداخت

اختالف ميان او و . اما او ھيچوقت به اين پوست حاضر نشد. ساخت لوی درستيز سرقومندانی قوای مسلح مقرر شد

يه ترکتباران باعث شد که او با ھم پيکش لطيف پدرام چند ھفته در خانه اش در شير پور زير اکبر بای رئيس اتحاد

نظارت بمانند و بعد از نزديک شدن دوران انتخابات وزير خارجه ترکيه وساطت کرد و کرزی دوستم را بخشيد و 

کرد و از جبھه ملی ربانی که در در اين جريان دوستم حمايت خود را از کرزی اعالن . بعد دوستم به ترکيه برده شد

اما بعد از آنکه بارک . م با او محقق ھم از کرزی حمايت کردأانتخابات از داکتر عبد حمايت ميکند خارج شد و تو

ی مخفی کردند و ئاوباما دستور تحقيق در مورد قتل ھای دشت ليلی را داد گفته شد که مقامات ترکيه دوستم را در جا

مولوی خبير و سليمی دو تن از بنيان گذاران اين جنبش . ن جنبش دوستم دو دستگی به وجود آمدبه اين صورت ميا

از تشکيالت آن برآمده و از داکتر عبدهللا حمايت کردند، چون ھر دو سابقه جمعيتی داشتند، مگر بخش جوانان آن و 

ن تلويزيون آئينه ھمچنان به حمايت شان از خود سيد نورهللا که بعد از رفتن دوستم جانشين او شد به شمول کارگردانا

دوستم که بد نامترين فرد و جانی ترين قومندان در افغانستان ميباشد اکنون در ترکيه نظر بند . کرزی ادامه دادند

اما دو روز قبل تلويزيون آئينه بار ديگر صدای دوستم را پخش کرد  . نمايداست و قادر نيست به افغانستان برگشت 

اين دو دستگی بعد از رفتن دوستم از افغانستان محتمل به نظر . يروان خود ميگفت که از کرزی حمايت کنندکه به پ

چون يکبار که فيض هللا ذکی خواست تا . چون با حضور دوستم در جنبش او کسی توان مخالفت را نداشت . ميرسيد

جاوز کرد و چنان زخمی ساختش که چند ھفته با  او مخالفت کند، دوستم او را به شبرغان خواست و خودش بر او ت

بعد که اکبر بای ميخواست او را تھديد کند، شبانه اورا از خانه اش در وزير اکبر خان به شير . در ترکيه بستری بود

پور به زور برد و بدتر از ذکی او را زخمی ساخت و حا ل که اوديگر در افغانستان نيست و بسياری از افراد او به 

ور اند که او ديگر به افغانستان نخواھد آمد اينک علم استقالل را باال ميکنند و انتظار آن ميرود که جنبش کثيف اين با

  .او نه دو توته که به زودی چندين توته خواھد شد
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  :عمليات در فراه

ت، در  جوالی حينيکه يک قطار از مواد لوژستيک خارجی ھا از منطقه باال بلوک واليت فراه ميگذش٣١روز 

بعد از آن حينيکه يک . منطقه شيوان مورد حمله طالبان قرار گرفت که در نتيجه سه فرد کمپنی امنيتی زخمی شدند

تانکر تيل ازين منطقه ميگذشت مورد حمله طالبان قرار گرفت و تانکر سوراخ شد و مردم قريه با ظرف ھای تيل 

 تن ١٣ا به سوی اين تانکر پرتاب کردند و بعد از انفجار تانکر اقدام به بردن تيل نمودند که يکباره طالبان راکتی ر

 .به شدت سوختند که برخی از آنھا اکنون در شفاخانه بستری اند و حداقل سه تن آنھا در دم جان دادند

  

  :مردم ما بيش از پيش قربانی سياست ھای استعماری می شوند

تر از ھزار توده زحمتکش و ستمديده ما قربانی سياست بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در شش ماه گذشته بيش

 ٢٠٠٩سازمان ملل متحد می گويد که در شش ماه اول سال . ھای استعمارگرانه و ارتجاعی اسالم سياسی شده اند

 تن از خلق ھای ستمديده ما قربانی وحشی گری ھای امپرياليزم و فاشيزم مذھبی شده اند که بيست و ١٠١٣بيشتر از 

 ئیدر شش ماه گذشته بيشتر از چھل بار بمباردمان ھوا. ر صد نسبت به سال گذشته افزايش را نشان می دھدچھار د

  . تن از مردم بی گناه را قربانی نموده است٢٠٠صورت گرفته است که 

 چپ  چپ مدالگير وقبله آمالقابل تذکر است که اين آمار بيشتر از چيزی است که يوناما اين نھاد امپرياليستی و 

  .انجوساز، ارائه کرده است

  
  
  
  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


