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  مشت نمونه خروار
  
  : امريکايی ھا ميميرند– ١

 نفر شان ۴۴ ازين جمله  نفر از سربازان خارجی در افغانستان به قتل رسيده اند که٧۴از آغاز ماه جوالی تا آخر، 

گرچه بعضی مردم معتقد اند که تلفات امريکايی ھا ازين ھم بيشتر است، اما منابع خود . سربازان امريکايی ميباشند

. اين حمالت بيشتر به وسيله ماين ھايی که از راه دور کنترول ميگردد، انجام ميشود. غربی ھا اين رقم را تأييد ميکنند

طالبان . يکايی ھا با تمام پيشرفت ھای نظامی شان چنان بسته است که حرکتی کرده نميتوانندين حمالت دست امرادر

اما اينکه طالبان اين ھمه ماين و . گفته اند که با جنگ ماين، نيروھای خارجی را در افغانستان از پا در خواھند انداخت

ًن اخيرا در برابر امريکا زانو زد و تعھد کرد که ال است، زيرا پاکستاول را از کجا ميکنند، برای ھمه سؤريموت کنتر

. پس يا بايد زانو زدن درست نباشد و يا بايد خود امريکا صالح ببينند که وضعيت چنين باشد. بر ضد طالبان ميجنگد

،  طالبان را نه در پنج ولسوالی ھلمند پايين، ھزار نيروی متحد٣٠ ھزار نيروی مجھز و ۶٠ورنه امريکا ميتوانست با 

  .که در نقاط بسياری از کشور زمين گير سازد

  

  :وضعيت را بحرانی ميسازيم  - ٢

امارات متحدۀ » دی نيشنل «ول کمپاين انتخاباتی داکتر عبدهللا در مصاحبه با نشريه انگليسی زبان  ستار مراد مسؤ

ريخت و بحران آفريده خواھد شد و داکتر عبدهللا ببازد، طرفداران او به جاده ھا خواھند که  در صورتی عربی گفته بود

اين که اين اخطارھا چقدر . بعد آقای ھارون مير گفته بود که مردم در چنان حالتی دست به کالشينکوف خواھند برد

ميتواند جدی باشد، برای ھمه روشن است که اگر نيروھای خارجی در افغانستان نباشند، اينان کوچکترين وقعی به 

چون کسی مجلس حل و عقد را فراموش نکرده است که در آن وقت چگونه بر ضد انتخابات انتخابات نمی گذاشتند 

  . اما حال اين اخطارھا با يک اخطار تليفونی يخ روی آب ميگردد. ميگفتند و مينوشتند

  

   :دوسيۀ قتل عام طالبان توسط دوستم – ٣
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ت ليلی را که توسط افراد دوستم حين سقوط معلوم نيست که بارک اوباما به چه علتی دو ھزار کشته طالبان در دش

 استخوان ھای شان به دستور دوستم به دريای آمو انداخته شده اند، درين ًاطالبان به قتل رسيده و گفته ميشود که بعد

اما به مجرد مطرح نمودن اين کشتار يکباره بسياری از رھبران جھادی چنان چپ و . روزگار حساس مطرح کرده است

اند که درين روزگار بسيار حساس نه تنھا در رسانه ای به چشم نميخورند که حرفی از آنان در رسانه ھای ساکت شده 

اينکه آيا برای آنان نيز به خاطر کشتارھای سابقه کدام پيامی رسيده ويا به مجرد چنين اعالنی . ھمگانی نيز ديده نميشود

گفته ميشود که امريکايی ھا تصميم . ن، ساکت و خاموش شده انداز سوی اوباما، آنانی که پر به کاله دارند بدون اعال

ھمۀ قاتالن جنگھای دھه ھفتاد را دستگير و مورد » منشور مصالحه ملی«دارند که بعد از انتخابات بدون در نظر داشت 

  .باز خواست قرار خواھند گرفت، اما مردم در مورد آن به ديدۀ شک می نگرند

  

  :رويارويی دو قريه – ۴

دو ده بسيار بزرگ و مھم در فراه که يکی از آنھا به نام شيوان ناميده ميشود و به يکی از پايگاه ھای طالبان در باال 

بلوک فراه شھرت دارد و مربوط به قوم مشھور عليزايی است با قريه کنسک که آن ھم از قرای بزرگ و مشھور فراه 

ا قبل يک تن از ساکنان کنسک به وسيله شيوانی ھا به قتل رسيد، مدتھ. است، در روياروی خطرناکی قرار گرفته است 

بعد کنسکی ھا راه ميان فراه و فراھرود را بسته و چند روز اين جنجال ادامه داشت و ھر کسی از آن مسير عبور می 

دل ھا دست گفته ميشود که بعضی از مقامات کابل نشين نيز درين ج. کرد، توسط يکی از طرفين از موتر پايين می شد

  .دارند و آتش بيار معرکه شده اند

  

 ھزار ٢٧ مک کريستال به فرماندھی کل قوای ائتالف و ناتو در افغانستان و به دنبال آن آمدن با آمدن جنرال – ۵

نيروی مسلح با انواع سالح ھای سبک و سنگين به افغانستان، اعالن شد که بعد ازين اين نيرو ھا ھيچ افغان غير نظامی 

کيد کرد که راه ھايی را پيدا کرده که ديگر در جنگھای اين نيرو ھا با طالبان، مک کريستال تأ. قتل نخواھند رساند به را

اما درين چند روز بار ديگر نيروھای امريکايی با بمباران ھوايی شان در ارغنداب سه نفر .بيگناھی به قتل نخواھد رسيد

ن سه نفر را در مقابل دروازه واليت آوردند تا اعتراض شان را نسبت به کار را به قتل رساندند و مردم محل اجساد اي

  .اين نيروھا نشان دھند

  

  :عمليات خنجر و پنجه پلنگ – ۶

 ھزار نيروی جديد را زير نام امنيت انتخابات به افغانستان آوردند، باالخره عملياتی به نام خنجر را ٣٠امريکايی ھا که 

 نفر نيروی ۶۵٠ ھزار نيروی امريکايی و ۴ دران  تبليغات بسياری برايش شده بود ومليات کهاين ع. به راه انداختند

افغان شرکت دارند، فقط چھار ولسوالی را تا حال تصفيه کرده است و معلوم نيست که چرا نيروھای ديگر امريکايی 

امريکايی ھا به افغانستان به خاطر پايگاه بسياری به اين باور اند که آمدن . برای تأمين امنيت دست به عمليات نميزنند

مين انتخابات که اگر ميبود، آنان عمليات خود را در مناطق ديگر ھم سک بودن انتخابات بوده است، نه تأگرفتن و تم

گسترش ميدادند و انگليس ھا که سالھا در ھلمند بوده اند، گاھی دست به چنين عملياتی نزده و ھلمندی ھا ميگويند که 

  . يس ھا در ھلمند در خوش و بش با طالبان قرار دارند، لذا نميخواھند که عمليات کنندانگل
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  :چھل و يک سال ديگر  -7 

 در افغانستان باقی خواھند ماند، جان کری ھم در مصاحبه ٢٠۵٠يک جنرال انگليسی گفته است که نيروھای انگليس تا 

د و نيروھای امريکايی از افغانستان خارج و نيروی کوچکی دران ای گفته است که خوب است غايله افغانستان ختم گرد

 وارد ٢٠١٢ھمچنان گفته شد که نيروھای کولمبيايی نيز به افغانستان خواھند امد و مرحله دوم آن در . باقی بماند

يست به زودی تمام اينھا نشان ميدھد که آمدن غربی ھا به افغانستان سر درازی دارد و ممکن ن. افغانستان خواھند شد

ًبه اين خاطر مردم باور دارند که امريکايی ھا و انگليسی ھا قطعا خواھان ختم جنگ در افغانستان نيستند ، . ختم گردد

  . چون در آنصورت تمسکی برای ماندن نخواھند داشت

   

  


