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   افغانستان- گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۴٨(  

 
  :يک نوکر به نفع نوکر ديگرانصراف 

 ازشور ما که قرار بود به دور دوم برود با انصراف داکتر عبدهللا انتخابات سيمبوليک در زير سايۀ اشغالگران در ک

 با پيروزی حامد کرزی از  ھمراه بودفساد و مزدور بيگانهم با اشکريزی اين جرثومۀ أن که اعالن آن توآشرکت در

  .سوی کميسيون برگزاری انتخابات به پايان رسيد

 انتخابات و جلوگيری از بودن شفاف خاطر اعالن کرد که به  داکتر عبدهللا در صحبت ھای خود در خيمۀ لويه جرگه

  به اين خواھش کرزیو چون انتخابات را سبکدوش نمايد  رئيس کميسيون برگذاریاز کرزی خواسته بود که تقلب 

 که امروزست  اين در حالي. ميرود تن نداد و به نظر او بازھم تقلب صورت خواھد گرفت لذا از انتخابات کنارهاو

 ھدايت "زبير شفيقی" نشريه ويسا که از ارگ تمويل ميشود و توسط يک اخوانی حزب گلبدين به نام )وم نوامبرد(

 ن از کرزی خواستهآميشود، نوشت که ديروز اول نوامبر ليستی از فرمايشات ربانی به کرزی به ارگ رسيد که در

ردد و ھمچنان ھشت وزارتخانه به حواريون او داده ينده تعيين گآول اجرايی دولت ؤشده بود که عبدهللا به عنوان مس

نصورت از شرکت عبدهللا در انتخابات آشود، ده والی از او باشد، دو سفير و ده قونسل نيز به او بخشش شود، در

خير موضع خود را عبدهللا اعالن کرد أاز يک ساعت تجلوگيری نخواھد کرد، اما چون کرزی اين را نپذيرفت پس 

ن صورت نه ضرورت به شفافيت انتخابات بود و نه از تقلب آ چيزی مورد قبول قرار ميگرفت، درکه اگر چنين

  .ن صحبتی ميشدآدر

 مقدار زيادی پول را نيز به ميان آورده اند که گويا برادران ھای بر آمده از ارگ غالمان، پای پرداختتبصره 

يچ گونه دينی را بر دوش برادر نگذاشته اند تا در آينده کرزی تمام مصارف عبدهللا را به اضافۀ سود آن پرداخته و ھ

  .مجبور باشد با باند ربانی وعبدهللا مماشات نمايد

  به اين خاطر مردم برای ھزارمين بار دانستند که شفافيت گويی ھا و دموکراسی خواھی ھای اين وطنفروشان 

درين حال وزير خارجۀ امريکا گفت . نگين بسازندبر باداران شان س د بار خود رانچيزی جز شيادی نبوده و ميخواھ

 که بسيار دلدادۀ راکه از حکومت کرزی حمايت ميکند و عدم شرکت داکتر عبدهللا درين انتخابات بی اھميت و او 

امريکايی ھا که کرزی را برنده ميدانند، اعالن کردند که ميخواھند با دولت او . برو ساختآامريکايی ھا بود بی 
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، )وزير تحصيالت عالی(، اعظم دادفر)وزيرخارجه( ستانه داشته باشند و به اين خاطر بايد جز سپنتارابطۀ دو

تمامی وزرای ) وزير مخابرات( و اميرزی سنگين) وزيرماليه(، عمرزاخيلوال) وزير ترانسپورت( حميدهللا فاروقی

 کهروز در ميان مردم اين بحث بود ام. فاسد ديگر را از کار برکنار و عوض شان افراد ديگری را وزير بسازد

لمان چطور خواھند شد، مخصوصا ھمه از حنيف اتمر وزير داخله که اوزرای مربوط به انگليس، فرانسه و 

  له اختالف ميان امريکا و انگليس را دامن نخواھد زد؟أ مساينآيا جاسوس انگليس است بحث نموده، ميگفتند که 

 چيز مھم و با صالحيت جلوه داده ميشود توان مقرری يک قومندان امنيه در واليتی را امر اما کرزی که در ظاھر 

مريکا، انگليس و يوناما اجازه تقرری افراد را نگيرد، ممکن نيست کاری از او اندارد و تا زمانيکه از سفارت ھای 

  !!!!  داخلی افغانستان دست نميزننددر ظاھر ميخواھند نشان بدھند که آنان در مسايلاين اشغالگران ساخته شود، اما 

  

  :انفلونزای خوکی

 روز به اينسو که انجنيری به نام ميرويس که در ميدان ھوايی بگرام کار ميکرد، مريض شد و بعد در چندز ا

شفاخانه به علت مصاب شدن به اين مرض جان خود را از دست داد و بعد يک زن مصاب به اين ويروس را از جده 

اره به افغانستان برگشت دادند،  وزارت صحت عامۀ افغانستان ھوشدار ھای بسياری را عنوان ميکند عربستان دوب

و به اين خاطر ديروز، اول نوامبر کميتۀ اضطراری به رياست کريم خليلی، تصميم گرفت تا تمام مکاتب و پوھنتون 

راديو ھا و تلويزيون   را از طريقیه ياص وقايھای دولتی و خصوصی را برای سه ھفته رخصت کند و اعالنات خ

د و به اين خاطر امروز بسياری از شھريان کابل ماسک پوش نھا به راه انداخته برای مردم ماسک توزيع مينماي

بودند و از سوی ديگر چون در ماه عقرب ھوای کابل و برخی از مناطق سردسير يکباره تغيير ميخورد لذا ريزش و 

به اين خاطر چون انفلونزای خوکی مشابھت بسياری به . وردآواده ھا به وجود می  را نزد بسياری از خانسرفه

انفلونزای سردی زدگی دارد، لذا مردم را در تشويش نگھداشته ، ھمه منتظرند که عملکرد ھای بعدی وزارت 

  ويتامين دار،  وصحيه چه خواھد بود و چون اکثر مردم افغانستان فقير و نادار اند و به خوردنی ھای انرژی دار

  .  به ميوه که بسيار قيمت است، دسترسی ندارند، لذا در معرض خطر ابتال به اين مريضی قرار دارندًمخصوصا

 نفر رسيده که از جمله ٢٩٠با اينکه دو روز قبل اعالن شد که تعداد مصاب شدگان به اين مريضی در افغانستان به 

 دوم نوامبر اعالن شد که صرف افراد مصاب در ميان اردوی افغانستان  نفر آن افغان ميباشند، اما امروز ،١٩فقط 

 نفر ميرسد و چون سرعت انتقال اين ويروس بسيار قوی است برخی از داکتران به اين باورند که ويروس ۵۵٠به 

 عليه آن به شدت وسرعت صورت نگيرد و افراد زيادی هخوکی بسيار سريع سير ميکند و در صورتيکه مجادل

 کابل به بار خواھد آورد و شايد در سطح منطقه ھم سير ًی را در افغانستان، مخصوصايسن نشوند، تلفات باالواک

کردند »  ھديه « بسياری از مردم افغانستان ازينکه خارجی ھا اين ويروس را به افغانھا از طريق ميدان بگرام . کند

  .بسيار خشمگين ميباشند

 عمل ۵٢تحفه ای که در موارد معينی می تواند به عوض بی ". معۀ بين المللیجا"اينھم تحفه ای از به اصطالح 

    .نموده، افغان دردمند را از قيد درد ورنج زندگی آزاد نمايد

 


