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  در افغانستان چه ميگذرد؟
) 9(  

  
  :قانون احوال شخصيه اھل تشيع با جنجال ھای نا حل شدنی

 وااستفاده ای که استعمار وايادی آن از اين قانون نمود  "يه شيعهاحوال شخص"به دنبال تصويب قانون ضد انسانی

ميان موافقان و مخالفان اين قانون در برابر درب مسجد خاتم وبارديگر مردم ما را رو در روی ھمديگر قرار داد، 

ار ميدادند که نون شع رھبری ميکند، جمع شده و بر ضد اين قا با پول رژيم آخوندی ايرانالنبيين  که شيخ آصف آنرا

 دادن آغاز شعاربه از درون اين مدرسه بر آمده و بر ضد امريکا ھا داشتند، " چادر"ی حجابی شبيه يکباره زنان

پوليس اداره مستعمراتی که تا آنزمان اوضاع را به نفع باداران خود ديده واز صميم قلب خواستار روياروئی  .نمودند

ر شده بعد از يک سر در گمی کوتاه وکسب دستور از مقامات به منظور جلو بين مردم بود، از اين شعار ھا غافلگي

در اولين ضربت تعدادی از خبرنگاران را به بند کشيده  گيری از تشديد جو ضد امريکائی ، بنای مداخله را گذاشته

 ھای ضديت با بعد از آن با گرفتن تعھد از آنھا که شعار. برای مدتی بيش از سه ساعت آنھا در زندان نگھداشت

وليت ؤ مکتب معرفت به مسرب از اين تظاھرات  طرفداران محسنی بعد .امريکا را گزارش ندھند، ھمه را رھا کرد

بود و حال از منتقدان اين اداره مستعمراتی ول کمپاين تبليغاتی محقق در بار اول انتخابات ؤعزيز رويش که مس

  . را شکستندقانون ميباشد، حمله برده، شيشه ھای اين مکتب 

اين قانون که مانند تمام قوانين مذھبی از يک موضع مردساالرانه وضد زن تھيه گرديده در ست ھمان است که 

طالب وقبل از آن مجاھد آنرا در حد توان تطبيق نموده وبه وسيلۀ آن نصف نفوس افغانستان را در پھارديواری خانه 

ند زمانی صدای رارا د مدنی ه به نھاد ھای جامعگیوابستادعای نان مخالفان اين قانون که اکثر آ.محبوس نموده بود

امريکا رسانه ھای خبری انگلستان مورد انتقاد شديد قرار گرفته به دنبال آن از سوی آن قاون  کردند که بلندخود را 

   .نمودندمحکوم آنرا و کانادا 

اره مستعمراتی تا مغز استخوان وابست به که مانند مجموع دواير ومربوطات ادحقوق بشر به اصطالح کميسيون 

تجاوز گران بوده وخط سياسی اشغالگران را تبليغ می نمايد ھيچ زمانی از خود ارادۀ مستقلی نداشته است بعد از 

 ۀ که به وسيل"تمدن"محسنی ھم در تلويزيون .  کردندبلندجرئت پيدا کرده، صدای شانرا اشاره ارباب زور وزر 

ده و حال ھم گروھی از ايرانی ھا آنرا تمويل و ھدايت ميکنند، اخطار داد که احدی نميتواند در ايرانی ھا ساخته ش
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 ٢٢٣اين قانون که حال .  شيعه ميباشدمذھبن دست زدن در اساسات آ متن اين قانون دست بزند و دست زدن در

ه ھم آمده بود، ولی بعد آنرا به  موقت يا صيغجازدوان آ ماده تشکيل شده بود که در۶٠٠از ماده دارد، مسوده آن 

  .خاطر واکنش اجتماع حذف کردند

  :داکتر عبدهللا کانديد جبھه ملی

 دو ۀالران و جنايتکاران شمال به اضافباالخره بعد از جدل ھای بسياری در درون جبھه ملی که متشکل از جنگسا

 به عنوان کانديد اين جبھه انتخاب کردند، اما ميباشد، داکتر عبدهللا را) گالبزوی و علومی( جنايتکار خلقی و پرچمی 

تا حدی  شيرپور نيز با کرزی "چورگر"گفته می شود که فھيم د و ن شديدا ناراضی ميباشی ازين کانديد و فھيمربانی

که تا زمان  به اين خاطر بسياری به اين باور اند. جورآمد کرده ، قرار است او به عنوان معاون کرزی کانديد شود

 عبدهللا بماند و داکترچه بسا که تا جائياری انتخابات اختالفات بسياری ميان اين جبھه به وجود خواھد آمد بر گذ

 چند سال نشان ميدھد که جنايتکاران جنگساالر به ھر خفتی برای رسيدن به قدرت تن ميدھند و ۀچون تجرب. خودش

 حمل اعالن کرد که بقای اين ٢٨ه فھيم روز  و ھمين بود کشمک باداران خارجی شان نظر دارند به چًمخصوصا

  .االت جدی روبرو شده است اعالن کانديداتوری عبدهللا با سؤجبھه با

  : زدندھم در غزنی جلسه طرفداران خليلزاد را بر

 )خليلزاد( ايدئولوگ جنايت و استعمار عده ای در شھر غزنی ميخواستند برای رسيدن ھنگاميکه  حمل ٢۶ به تاريخ 

به کرسی رياست جمھوری کمپاين کنند و به اين خاطر جلسه ای را تدارک ديده بودند، طرفداران کرزی به اين 

صورت نه تنھا برھم زدند که شيشه ھای سالون را شکسته، ميان دو طرف جدل ھای تندی  را محفل ريخته و آن

ديد کند، برای کانديداتوری بوش چه ممانعتی طرفداران کرزی ميگفتند که وقتی خليلزاد ميتواند، خود را کان. گرفت

اين را بايد مردم . که خود خليلزاد بسيار تالش دارد تا به اين کرسی برسدست اين درحالي. ميتواند وجود داشته باشد

 و بدخشان ، باميانقبال در جالل آباد. بدانند که تفاوت ميان کانديداتوری خليلزاد و بوش و بوش و کرزی وجود ندارد

يز چنين جلساتی به خاطر کمپاين برای خليلزاد صورت گرفته است، اما خود خليلزاد تا حال درين رابطه که ن

او گفته است که اگر . ميخواھد کانديد شود چيزی نگفته است، اما اين حرکات بدون مشوره با او منطقا بوده نميتواند

  .  ده کنممردم مرا بخواھند حاضر ھستم که برای انتخابات خود را آما

  :تصويب قانون کمپنی ھای امنيتی به تعويق افتاد

 نيرو ھای امريکايی ھا و متحدان اروپايی آنھا، کمپنی ھای امنيتی يکی به دنبال ۀبعد از اشغال افغانستان به وسيل

ده آما له بحث کرأولسی جرگه روی اين مسبه اصطالح ال چند بار  تا حکهديگری در افغانستان به کار آغاز کردند 

   .باداران غربی از بحث روی آن جلوگيری کرده اند

 روی دست ۀکه باشادارۀ مستعمراتی د و ن ھزار نفر درين کمپنی ھا به صورت مسلح کار ميکن٢٧ھمين حاال حدود 

اين بيست و پنجم حمل روز سه شنبه . غربی ھاست، قادر به بيان کوچکترين اعتراضی در مورد آنھا نشده است

يداند که يکه بخش اداری ولسی جرگه مئ مطرح شد و از جااداره مستعمراتی " ولسی جرگه"ر ديگر در قانون با

 نميرسد به اين بھانه که درين مورد در قانون اساسی چيزی نوشته شده است، آنرا از شيئ به بادار امريکاشزور

 مردم باور دارند که در شمار. بحث حذف کردند و به اين صورت مصونيت خاص قانونی به اين کمپنی ھا دادند

د و به مثابه ارتش کوچک جنايتکاران شمال و شماری نزيادی از جنايت ھای شھری اين کمپنی ھا دست مستقيم دار

  .از تکنوکرات ھا عمل می کنند

  :   تمرينات نظامی برای برگذاری ھشت ثور راھبندان ھای مزمن در شھرکابل به وجود آورده است
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سال گذشته . در کابل جشن گرفته شود) ھشت ثور(  است روز به قدرت رسيدن جنايتکاران جھادی امسال نيز قرار

به وابستگان اداره مستعمراتی که در جريان بر گذاری اين جشن چند طالب بر برگذار کنندگان فير نموده و تمام 

مسال نيز مردم آرزو می کنند که ، با تمسخر شديد مردم روبر شد و ااردو ، کرزی و وزيران او فرار کردندشمول 

  .اين جشن با يک شورش مردمی برھم بخورد

خاطر آن ساعت ه ھر سالی به منظور تازه کردن خيانت ھا و جنايت ھای تنظيمی اين روز جشن گرفته می شود که ب

 از اين مسير ھا راه ھای منطقه جشن بسته می شود و تا ساعت ھا ھموطنان کارگر و فقير ما را اجازه نمی دھند که

نام ھا را نثار جھادی  دشاين عمل باعث تنفر بيشتر مردم از تيکه داران جھاد شده و شديدترين. عبور و مرور کنند

راه ھای . را بيشرم ميدانند که چگونه پارسال را فراموش کرده بازھم به اين کار ميپردازند نانآھا کرده و 

  . مسير ديگر تا ساعت ھا به روی ترافيک مسدود نگھداشته ميشود مکروريان کھنه، شاه شھيد، کارته نو و چند 

  !!گدايی گری ممنوع شد

 فرمان ديگر کسی حق ندارد بر اساس اين. ی گری در افغانستان ممنوع شدئبر اساس فرمان رژيم پوشالی کرزی گدا

 جرم می پندارد به عوامل  رایرژيم پوشالی در حالی که گدائ. شودی دست بزند و اين عمل جرم پنداشته می به گدائ

اقتصاد بازار، جنايت تنظيم ھا و طالب ھا و در . ی که سبب اين عمل شده است، منطقا نمی تواند اشاره کندجنايتزائ

اکنون . ی در افغانستان به شمار ميرودھای اشغالگر از عوامل افزايش گدائوسيله نيروه حال حاضر کشتار مردم ب

دی ده ھا گدا، مرد و زن و طفل دست تکان مبدل شده است و در ھر پياده رو و سرک پايتخت کشور به شھر گداي

  .باال کرده و آرزوی لقمه نانی را در ذھن می پرورانند

   

  
  

       
    
 


