
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارش ھا 

  
  گزارشگران پورتال

١٨.٠۶.٠٩  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٢٣( 

  :ًتبليغات انتخابات پوشالی  رسما آغاز شد

اين . ًيدان رياست جمھوری و شوراھای واليتی رسما آغاز شد جون مبارزات انتخاباتی کاند١۶به روز سه شنبه تاريخ 

ی ھا که به داکتر عبدهللا پول گزافی پرداخته و برايش ئامريکا. تا روز به اوج خود ميرسدکمپاين با پول چند کانديد روز 

.  جريان داردی در آنئ را به کرايه گرفته و رفت و آمد ھازيبا وبزرگ ۀکار ميکنند، اينک در شھر کابل دھھا خان

نيز با عقد قراردادھای بلند رسانه ھای چاپی و تصويری . حواريون کرزی نيز با پاش دادن پول برايش تبليغ ميکنند

 ھا تصميم دارند با سرو صدا به راه ئی ھا و اروپائیامريکا. ی به چاپ عکس ھا و اعالن کانديدان مصروف اندئباال

گرچه در روزھای گذشته . ند و زدوبند ھای بسياری در حال شکل گيری استانداختن اين انتخابات را جدی نشان دھ

اعالن ھا بيشتر به نفع کرزی بود و ھمه به اين باور بودند که  او برنده است ، اما حال جواسيس معلوم الحال غربی 

زار که يکی از اعالن حمايت عطامحمد نور والی م. يکی پی ديگری از داکترعبدهللا حمايت شانرا اعالن ميکنند

 است از داکتر عبدهللا زنگ ھای بسياری را به صدا در آورد و بعد اين اعالن حمايت از ئیسرسپردگان مشھور امريکا

با اينکه دوستم، محقق ، خليلی، سياف، مجددی، گيالنی و . سوی سيد حسين انوری اين صدا را بلند تر ساخت

 طالبانی که در رای گيری شرکت خواھند کرد از کرزی حمايت جنايتکاران ديگر جھادی به شمول حزب اسالمی و

ميکنند، اما تمايل عده ای از سرسپردگان ديگر غربی که به ترتيب تعداد شان زياد ميشود از داکتر عبدهللا اين باور را 

ين را نميخواھند با رامی موقف داکترعبدهللا را تقويت مينمايد و اآئی ھا  به روز تا روز بيشتر زنده ميدارد که امريکا

داکتر عبدهللا يکی از . ندازنداز صحنه به دور بي» دموکراتيک«ل سرو صدا بيان دارند و ميخواھند کرزی را به شک

 ھا ئیزمانيکه دولت طالبان سقوط ميکرد و امريکا.  تنگاتنگی قرار داردۀ ھا در رابطئیکسانيست که از سالھا با امريکا

يکرد، اين داکتر عبدهللا بود که در داالن سنگ پنجشير اعالن کرد که حامد کرزی بھترين جانشين مال عمر را اعالن م

ۀ عبدهللا ھيچوقت با دولت در مقابله قرار نگرفت و يکباره رئيس جرگ. فرد برای رياست جمھوری افغانستان است

، اما نشد و بسياری به اين ديدگر ، بعد کرزی اعالن کرد که داکتر صاحب به زودی با ما ھمکار خواھد شدی ه ئمنطق

 شد و بعد خود را عضو جبھه ملی ھم اعالن نکرد و اينک يکباره او به عنوان داشتهباور اند که او برای کانديد شدن نگھ

 ھای اشغالگر  پول ھای گزافی برای تبليغات انتخاباتی در اختيار اين ئیگفته ميشود که امريکا. کانديد مھم اعالن شد
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 ھا تصميم دارند ئیاستعمار قرار ميدھند و کرزی نيز اين را دانسته و چون بسياری به اين باورند که امريکامھره کثيف 

   .کرزی  را پس کنند نه به طور ضياالحقی" دموکراتيک"تا  به صورت 

لی از ھوتکی  داکتر عبدهللا عالوه به اينکه ھميشه پنجشيری شناخته شده است، اما پدرش سناتور محی الدين خان زمريا

 قندھار را با آودرن عبدهللا به وجود بياورند و به – ھا اين بار ميخواھند وحدت پنجشير ئیھای قندھار ميباشد؛ و امريکا

اما چون فھيم يکی از . گمان خود جنگساالر و طالب را در يک وحدت قرار دھند، چيزيکه ھميشه خواھان آن بوده اند

.  ھای مھم ميباشد و بيشترين نفوذ را در پنجشير و شمال دارد ، مقداری برای عبدهللا مشکل آفرين خواھد شدپنجشيری

ميرويس ياسينی که از قومندانان حزب اسالمی است . بگذريم از اينکه قانونی و برادران مسعود از عبدهللا حمايت ميکنند

 او را پاکستانی ھا ميپردازند و از درک مواد مخدر نيز از و با آی اس آی بسيار نزديک است و حال مصارف کمپاين

 کرده و بيشترين عکس و پوستر او درين روز ھا بر در و ديوار ديده ميشود، نيز با ئیننگرھار پول ھای کالنی راکما

ين کار باعث ا. داکتر عبدهللا نزديک است و امکان ميرود که او و اشرف غنی با داکتر عبدهللا به کانديد واحدی برسند

 ھا بخواھند که داکتر ئیگرچه باور ھمگان برين است که اگر امريکا. خواھد شد که کرزی زير فشار قرار بگيرد 

 ھا ئیبه ھر حال اين بار امريکا. عبدهللا را به قدرت برسانند، اين چانه زنی ھا و اتحاد ھا مفھوم بسياری داشته نميتواند

 ھا مجبور اند ئیًات، انتخاب خود را داشته باشند و با اينکه ظاھرا فکر ميکنند که امريکاتصميم دارند تا بيشتر در انتخاب

 ھا ھيچ ضرورتی ندارند و ھر وقت دلشان ئیتا کرزی را حمايت کنند، اما واقعيت برای برخی روشن است که امريکا

درين . کار را بسيار عادی انجام بدھندد، اما می خواھند که اين نبخواھند کرزی را چون مگسی به دور انداخته ميتوان

 ھا ی شان نشده اند که عبارتند ئیميان  کميسيون بر گزاری انتخابات ميگويد که چھار کانديد تا حال حاضر به ثبت دارا

 ٢۶از بشير بيژن، شھال عطا، مجيد صميم و حکيم تورسن ميباشند و آنرا تخلف انتخاباتی ناميد، زيرا اين ثبت بايد تا 

تا حال به جز .  از نمايشات انتخاباتی ميباشدئیا صورت می گرفت که شايد جريمه داشته باشد، اين کار مسخره جزجوز

از کرزی، عبدهللا، ھدايت امين ارسال، اشرف غنی احمدزی و ميرويس ياسينی کسی ديگری عکس ھای شانرا به درو 

کرزی است اين کار را کرده و عکس ھای خود را در نقاط ديوار نچسپانده اند و از ديگران بيشتر فھيم که معاون اول 

ی که به زبان دری انتشارات دارند و با ايران نزديک ھستند به ئبا اينکه اکثر رسانه ھا. مختلف شھر نصب نموده است

 را به نفع نفع داکتر عبدهللا تبليغ ميکنند، اما برادران کرزی و برخی از تاجران و پولداران پروژه ھای وسيع تبليغاتی

 را ه ای جون جلس١٧علی احمد جاللی نيز به تاريخ . کرزی راه انداخته و  کار وسيعی را درين رابطه آغاز کرده اند

درکابل به راه انداخت و با چند تن از خلقی ھا درين جلسه سخنرانی کرد و از حکومت داری خوب بحث نمود و اين 

افراديکه .  بيمصرف مانده اينک دست به چنين کار ھا و نمايشاتی ميزند سيا  که حال تا حدیۀجاسوس سابقه و بيکار

جواب ماند و جلسه را به خوردن نان چاشت که  درين جلسه شرکت کرده بودند خواھان بحث با جاللی شدند اما او ال

ی به کابل آمده ز ھا کابل جاسوس بازار است و ھر يک با ماموريتوبه اين صورت درين ر. تھيه کرده بود، دعوت نمود

اند، اما ماموريت جاللی بسيار واضح و روشن نيست و ازين بابت خلقی ھا سخت آزرده ميباشند، زيرا به جاللی کمتر 

 جون به کابل آمده است و شايعاتی است که او ھم از داکتر عبدهللا ١۶ تاريخ درخليلزاد نيز . از تره کی بابا اقتدا نميکنند

 جون با کرزی ١٧شيفر نيز برای آخرين بار به کابل آمد و روز . ً حال رسما چيزی نگفته استحمايت خواھد کرد اما تا

 جون در ھوتل سرينا با داکتر عبدهللا و اشرف غنی ميبيند که اين ١٨در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و به تاريخ 

  .ديدار بر کرزی خوش نميگذرد

     

  


