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  در افغانستان چه مي گذرد؟
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  :مشروب خواران ھشتاد دره زده می شوند

ن .  کردولسی جرگه پوشالی ششم جوزا سال روان  قانون ضد مواد مخدر و مشروبات الکولی را تصويب اد اي ر بني ب

ت د گرف انون را تصويب . قانون با قاچاقبران مواد مخدر برخورد جدی صورت خواھ ن ق الی اي الی در ح ه پوش جرگ

  .ی به شمار ميروند خود از قاچاقبران مشھور و مافيائاين جرگه" نمايندگان"می نمايد که شماری زيادی از 

د اين جرگه در صورتيکه کسی شراب ببر اساس فيصلۀ د دي شتاد دره جزا خواھ ا ھ سانی . نوشد ت صله ضد ان ن في اي

د  نشان می دھد که نوکران استعمار از ھر جنسی، چه طالبی و چه جھادی و خادی از يک منبع فکری آب می خورن

دان . و ھمه ضد انسانيت و بشريت اند الده بن ن ق د، اي ده ان توه آم ه س اامنی و جنايت ب ر، ن ا از فق ردم م در حالی که م

  . به چيزی ديگری فکر کرده نمی توانندءامپرياليزم به جز جزا

  

  :بريتانيا و دلسوزی با طالبان

ا  وزير خارجه بريتانيا که يکی از کشورھای اشغالگر در مملکت ما به حساب ميرود، در اين اواخر از گفتگو ب

سأطالبان حمايت کرده و  ستهآنرا يکی از راه ھای حل سياسی م ستان دان د".   استله افغان د ميليبن ر "ديوي  وزي

ار  ز در کن ان را ني دل طالب ه نيروھای معت سر است ک انی مي ستان زم خارجه تاکيد کرده است که صلح در افغان

ا ای طالبان بهاين در حاليست که مال عبدالسالم ضعيف سفير اسبق رژيم قرون وسط. خود داشته باشيم انه ھ  رس

  . رو وجود ندارد و ھمه طالب اندگفته بود که در طالبان معتدل و ميانه

ايش ر سطح جھانی با امپراتوری امريکائبريتانيا که د ی يکجا به سالخی خلق ھای جھان مصروف است، نيروھ

ه . را عمدتا در واليات جنوبی کشور مستقر نموده است و با طالبان روابط نزديک و حسنه دارند گفته می شود ک

  .دست می آورده اق مواد مخدر در واليت ھلمند ببريتانيا عوايد ھنگفتی از راه قاچ
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  :توسعه شبکه ھای استخباراتی امريکا در افغانستان

ه  ور ضمن سفر ب م ث ستان سی و يک ا در افغان وری موحش امريک اون سفير امپرات ی مع فرانسيس ريچارد دون

شورش ب ه ک الم داشت ک رات اع ت ھ اد ه والي ستان ايج مال  و غرب افغان دی در ش سولگری جدي زودی دو کن

ی، . خواھد کرد گر چه او گشايش اين دو کنسولگری را توسعه روند کمک ھای کشورش در بخش ھای زراعت

ر  ار حضور در زي ن ک ه ھدف از اي تجاری و آموزشی در اين مناطق می داند، ولی مردم ما به خوبی ميدانند ک

  .ميانه و روابط نزديک با ائتالف شمال در اين مناطق می باشدزنخ کشورھای آسيای 

سته ب سته آھ ا آھ اليزم امريک ه امپري د ک ی دھ شان م سولگری ن ن دو کن شايش اي الم  گ تراتيژی ه اع وی س س

  .درازمدتش در افغانستان می خزد و کشور ما را به حيث پل برای حضورش در آسيای ميانه استعمال می کند

  

  :ی امپراتوری ھای امريکا و انگليس در افغانستانجرائخليلزاد مدير ا

ر داد ستان خب ده افغان زاد در حکومت آين د خليل ايمز از نقش قدرتمن ارک ت ه نيوي ان . روزنام ه از جاني زاد ک خليل

د خان ئ امريکا–وطنی  ر اساس سفارش حام رار است ب رود ق ه شمار مي ی و ايديولوگ استعمار در کشور ما ب

ده . ر برجسته و قدرتمند در حکومت افغانستان داشته باشدکرزی  نقش بسيا ا، نقش آين وری امريک گرچه امپرات

راون نخست وز ردون ب ی گ دير اجرائخليلزاد را نخست وزير غير منتخب دانسته ول ه او نقش م ا ب ر بريتاني ی ي

  .قايل شده است

د در اصل م دتفاوت اين دو قيد اسمی نمی توان رد قدرتمن ائضمون حضور يک ف ه در عين حال  امريک ی را ک

  . حمايت انگليس را نيز با خود دارد، در رژيم پوشالی کمرنگ نمايد

  

  : سياف، پوھنتون ساخت

ا  شور م تعمار در ک اع و اس الم سياسی و ارتج ونريز اس ان خ ه يکی از جاني ابی ک ياف وھ دالرب رسول س  عب

ادش گفت .  افتتاح نمودمحسوب می شود در اين اواخر ھژدھمين نھاد تحصيالت عالی را او در مراسم افتتاح نھ

ه  د ک ه کن انی را تربي م در خدمت وطن باشد و جوان که اميدوار است اين نھاد بتواند ھم در خدمت علم باشد و ھ

  .وابستگی به غير برايش ننگ باشد

رود سياف اين سخنان را در حالی به زبان ميراند که خود يکی از دشمنان درجه يک علم و فرھنگ ب ه شمار مي

  .و در جنگ ھای تنظيمی ده ھا مکتب را ويران و ھزاران جلد کتاب را حريق و وطن را به ويرانه تبديل نمود

رايش ننگ باشد  ر ب ه غي ستگی ب اينکه سياف در اين پوھنتون چگونه خواھد توانست جوانانی تربيه نمايد که واب

  .ر حال حاظر به امپراتوری خونريز امريکا ديدرا می توان در وابستگی خودش به پاکستان، سعودی و د

  

  

  
  

 


