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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب باشد، نوشته ها به دوش خود نويسنده مي ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٠٤/٠٨/٢٠٠٩                              ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  ازدياد خشونت ها قبل از انتخابات در افغانستان
  گی های رفتن به صندوق رای را خارج از مراکز خود ه لبان آمادطا

  در جنوب کشور نيز مختل می کنند
  

  
   ديده می شونداتیانتخابکمپاين يک  روانۀ ، پيچانيده در برقع،زنها

  
 ريباً  همه  تق.تی بحرانی استمهور صورت می گيرد و او ضاع امنيدر دو هفتۀ آينده در افغانستان انتخاب رئيس ج

در صورتيکه مؤفق گردند با .  خود هوش دار می دهند توجه به در جلب بيشترزه طالبان با سر و صداهای حمالترو
 مشروعيت ،ان ها را در جنوب از رفتن به صندوق های رای دهی مانع گردندتهديدات خود شمار زيادی از افغ

  .انتخابات زير سؤال کشانيده می شود
  

   آگست٣دهلی 
 . نفر ديگر مجروح گرديد٣٠ نفر کشته شد و ١٢ يک قطعۀ پوليس در شهر غربی هرات ر ب  ایروز دوشنبه با  حمله

قطعۀ پوليس يک ر پنهان گرديده بود و وقتی منفلق گرديد که در مرکز شهبمب در کنار يک جادۀ مزدهم ترافيک 
در جملۀ قربانيان چند نفر مامور پوليس و هم شمار زياد از مردمان ملکی شامل . سوار برموتر از آنجا عبور می کرد

 که هدف يک نطاق طالبان پبوست به انفالق گفت. آمرپوليس يک منطقۀ واليت شديداً  مجروح گرديددر اين حمله . اند
  .آمر پوليس بوده استحمله 

  

  تهديدات افراطيون 
تی را ضا کرد تا انتخابات رئيس جمهور و شورا های واليشته دريک اعالميه از افغانها تقاافراطيون اسالمی هفتۀ گذ

 و  آگست رفتن به صندوق های رايگيری را با مسدود کردن جاده ها٢٠ديد کردند که در بر عالوه ته. تحريم نمايند
ً  در جنوب. خواهند کرد مختل تحمال  که جنگ در جريان است  کشورهمين حاال در پيش گاه انتخابات خاصتا

. ا ازدست دادند جان های خود ر،وتـ عسکر نا٩خير هفتـۀ اول آگست اتنها در . می باشدرو به ازيادشديداً  خشونت 
 به اين سو دريک ماه ٢٠٠١از سقوط طالبان در سال سکر خارجی در افغانستان کشته شده اند که  ع٧٤درماه جوالی 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

های ه به اساس بيان يونو بين ما. همچنان شمار قربانيان ملکی به صورت دوامدار افزونی می گيرد. چنين نبوده است
  . نفر ملکی در اثر برخورد ها کشته شده اند١٠١٣ ،جنوری و جون

ولی انفالق . ه صورت نسبی آرامی حکمفرما بوده استبرخالف مناطق جنوبی و شرقی کشور تاحال در غرب آن ب
 ايران شکل مرکز پر از رونق تجارتی را گرفته است، نشان دهندۀ ۀبمب در هرات که در اثر تماس با کشور همساي

همچنان در واليات . تا خارج از منطقۀ نفوذ خود ترس و وحشت را پهن سازندآن است ک شورشيان توان دارند 
  . و بغالن روز دوشنبه حمال ت مشابه به عمل آمدندشمالی فارياب 

. که از زمان سقوط شان به اين سو در ظرف هشت سال چنين نبوده استشده اند طالبان امروز چنان صاحب قدرت 
اياالت متحدۀ امريکا نظر به انتخابات  .صرف تخميناً  سوم حصۀ افغانستان تحت کنترول حکومت قرار دارددر حال 

ً  . ندقوای خود را زياد تقويه نمود ولی ازدياد قوا .  هزار عسکر ناتو در افغانستان حضور دارد١٠٠در حال تقريبا
با ازدياد عمليات نظامی در جنوب کشور شمار حمالت شورشيان نيز  .تاحال در بهبود امنيت مؤثريت نداشته است

  .بيشتر شده اند
.  کانديد ها و کمک کنندگان امور انتخاباتی مورد تهديد قرار دارند،افغان و غربی برعالوۀ قوای امنی  خاصتاً ر حالد

 حمله بر اجتماعات انتخابات به عمل آمده است که در اثر آن ٢٠به اساس معلومات وزارت داخله در سه هفتۀ اخير 
 آمر نمايندگی يونو در افغانستان، کای ايدی، در هفتۀ اخير توضيح .انی شده اندبدرجن ها کارکنان و افراد امنيتی قر

او گفت ، در پسمنظر برخورد های نظامی " .اين انتخابات مشکلترين انتخاباتی است که من تا حال آنرا ديده ام " :کرد
  .لنج غير قابل مقايسه را در بر داردچک يترسانيدن انتخابات ديموکرابه سر

  

  سؤال مشروعيت
 به با آن هم . اتی بايد رای خود را داده بتوانند هزار حوزۀ انتخاب٧رتمام کشور در  مليون مستحق رای د١٧ناً  تخمي

 آگست صدها دفتر انتخابات در والياتِ  قندهار، هلمند و وردک که جنگ ٢٠در اساس معلومات کميسيون انتخاباتی 
اينکه اگر پشتون های زياد در جنوب  ايدی، تشويش دارد ازنمايندۀ يونو ، کای . ماند در جريان است مسدود خواهند

 نمايندۀ يونو .نتوانند به صندوق های رای بروند، نظر به اکثريتِ  که دارند مشروعيت انتخابات را به شک می کشاند
. بتواندمفصل مذاکرات به طالبان پشتيبانی کرد تا صلح در دامنۀ هندوکش بر قرار شده پيشنهاد روز يک شنبه از يک 

ت بيشتر کسب کرده ي اهممذاکرات در مورد شريک شدن طالبان در پروسۀ سياسی قبل از انتخاب رئيس جمهور
ً  از نظر انداخته می شود که افراطيون از موقف قدرت فعلی .است   ه به مذاکره آمادۀ موافق خوددرين ضمن قصدا

. انتخابات بايد انجام پذيرد  خواهند به هر قيمتی که باشدحدين ناتوی شان میاياالت متحدۀ امريکا و مت. نخواهند بود
دن انتخابات ضربۀ يت در دست ندارند، به تعويق افتا سال جنگ در برابر افراطيون اسالمی مؤفق٨چون بعد از 

 منطقه ، ريچارد ینمايندۀ خاص رئيس جمهور اوبامه برا. ديگری خواهد بود در سياست شان در دامنۀ هندوکش
  او در برابر ژور. کوشش داشت موضوع را کم اهميت جلوه دهد، هفتۀ گذشته دريک ديدار از کابل هولبروگ

 یکيد داشت که اگر چند حوزۀ انتخاباتاو تأ. گ انتخابات کار ساده نيستت جنايست ها اظهار داشت که در اوقلنا
  .پروسۀ انتخابات ناکام گرديده استتی مسدود بمانند، معنی اين را در بر نخواهد داشت که  موانع امني بهنسبت
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