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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ جون ٢١

  در افغانستان چه می گذرد؟
)٢٠٧(  

  

  : حامد کرزی پوشالیۀطالبان و گشايش دفتر در قطر و ناز و نخر

 طالبان وحشی با حمايت امپرياليزم امريکا و  دولت نوکرش قطر، دفتر شان را در ١٣٩٢ی  جوزا٢٨روز سه شنبه، 

در اين دفتر بيرق انتحاری امارت اسالمی افغانستان باال شد و طالبان نام دفتر شان را نمايندگی . دوحه افتتاح کردند

  .گذاشتند) معادل سفارت(سياسی 

 جنگ امپرياليستی خود ۀدھه جنگ قاتالنه و غارتگرانه در کشور ما ثمر امريکا در صدد است که پس از بيش از يک 

از طريق برسد، ولی ھمه می دانند که لگام طالبان » صلح«از اين رو در صدد است که با طالبان به . دست بياورده را ب

 برای اشغال و ه ایسيلدر دست امريکا و انگليس قرار دارد و امارت اسالمی طالبان و) س آیآی ا(استخبارات پاکستان 

  .تداوم اين اشغال است

 سياسی در افغانستان شھرت دارد، در اين اواخر به دوحه رفته با سران ۀوحيد مژده که مثل لطيف پدرام به نام فاحش

در افغانستان نيست » ارزش ھای دموکراتيک«طالبان ديده است و به رسانه ھای کشور گفته که امريکا ديگر در قصۀ 

  .لبان به توافقاتی رسيده استو با طا

 برای تماس ه ایطالبان با گذاشتن کنفرانس مطبوعاتی و صحبت با زبان عربی و انگليسی، دفتر سياسی شان را دريچ

 با ستراتيژی کلی امريکا برای جنگ افغانستان، در خدمت در تطابق گيری با سازمان ملل متحد و امريکا خوانده، عمالً 

 پوشال حضور پيدا خواھند کرد، چيزی که از ھمين حال با تبليغات ۀزودی در کابينه و بدرآمده ی ئاشغالگران امريکا

  .ی ديده می شودئوسيع برای نمايندگان طالبان در رسانه ھای امريکا

ه مدتھا با ايجاد دفتر برای طالبان موافق نبود، روز انتقال امنيت به نيروھای پوشالی گفت کحامد کرزی اين پوشالی که 

 ۀبا ايجاد اين دفتر موافق است؛ ولی ھنوز روزی از ايجاد دفتر اين جرثومه ھای کثيف نگذاشته بود که  اين نازدان

را نقض توافقاتی  امپرياليزم امريکا به ناز و کرشمه پرداخت و مخالفت خود را با دفتر طالبان اعالم کرد و دليل آن

  .تعھد کرده بود» غانستانجمھوری اسالمی اف« با خواند که امريکا قبالً 

و » مستقل«اين کرشمه و ناز و نخره، بيشتر به تمثيل بازی حامد کرزی می ماند که می خواھد خود را رئيس جمھور 

يستد، ولی ھمه می دانند که اين ناز و کرشمه نه تنھا که بد ابخواند که حتی می تواند در مقابل بادار خود ب» اراده«دارای 

» لويه جرگه«زودی از طريق ه که ب» رئيس جمھور مستقل و منتخب«، زيرا درا می پسند لکه آنامريکا نمی آيد ب

  . خواھد کرد، به سود امريکا استءتوافق امنيتی را با امريکا امضا
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  :اشغال ادامه دارد، اما با خون افغان ھا

وليت ھای امنيتی با ؤ مس پنجم و آخری انتقالۀ با حضور سرمنشی ناتو، مرحل١٣٩٢ جوزای ٢٨روز سه شنبه، 

حامد کرزی در اين . برگزاری مراسمی در اکادمی نظامی در کابل از طرف رئيس دولت پوشالی حامد کرزی اعالن شد

من از ھمين جا برای . ت امنيتی را قوای امنيتی خود ما رھبری می کنندآسر از فردا تمام اجرا«مراسم گفت که 

وليت ھای امنيتی آغاز می شود و به اين ؤ پنجم انتقال مسۀد ماه آينده مرحلھموطنان خود اعالم می کنم که در چن

  ».ت امنيتی را نيروھای افغان به دالوری و مردانگی انجام می دھندآمين امنيت تمام افغانستان و تمام اجراأصورت ت

وليت امنيتی ؤرا انتقال مسبا اين اعالن، جنگ استعماری در کشور ما دربست با خون افغان ھا به پيش خواھد رفت، زي

مانند، اما اردوی  به نيروھای افغان به اين معنی است که ناتو و امريکا با پايگاه ھای نظامی شان در افغانستان باقی می

پوشالی جنگ را به پيش می برد و خون می دھد و خون افغان ھا را با بيرحمی می ريزاند، اين نوع پيشبرد جنگ 

طرف مصارف  ازمدت امريکا را در منطقه تضمين می کند، به سود امريکا است، زيرا از يکاستعماری که منافع در

ھنگفت سربازانش کاھش می يابد و از طرف ديگر سربازان کمترش در اين جنگ کشته می شود و به اين گونه از 

  .انتقادات افکار عامه امريکا، فرار می کند

تا زمانی که يک سرباز اشغالگر در افغانستان باقی باشد، افغانستان . زی که واضح است اشغال کشور ماستاما چي

 بار جنگ را سربازان ان ھزارحتا اگر امريکا شناخته می شود، ۀکماکان در اشغال قرار داشته و به حيث يک مستعمر

 آموزش ديده، چيزی را انجام ئی و ناتوئی امريکادست مربيان جنايتکاره اردوی پوشالی که ب. افغان به پيش ببرند

 اش به آن دستور بدھد، اين اردو به حيث اردوی جنايتکار در افغانستان عمل ئیکه اربابان امريکا نخواھد داد مگر اين

  .خواھد کرد و ھر آن حرکت مردمی  را که خالف منافع درازمدت امريکا در منطقه باشد، به شدت سرکوب خواھد کرد

  

  : آی.سا. أسف آیحمد محقق و انفجار ساختگی و تم

ه يکنام ته نام محمد محقق که به ، کاروان موترھای يکی از جنايتکاران مشھور کشور، ب١٣٩٢ جوزای ٢٨به تاريخ 

ندانی امنيه کابل گفت  قومئیرئيس تحقيقات جنا.  مورد اصابت انفجاری قرار گرفتشھرت دارد، ظاھراً » قومی«دار 

در اين انفجار به محمد محقق ضرری .  صورت گرفته است،ر در اثر بمبی که در کنار سرک جاسازی شده بوداين انفجا

نرسيده و باديگاردان او جراحت سطحی برداشته است، در حالی که سه تن از مردم فقير کشته و سی تن ديگر در آن 

  .زخمی شدند

 . آی.سا. نوسيله گند نوکری اش  را به آیھی شده بود تا بديگفته می شود که اين انفجار به وسيلۀ خود محقق سازماند

د، ن به حيث حزب جنايتکار و خائن شناخته می شوهمحقق و حزب او در اين اواخر در افغانستان در کنار اينک. بپوشاند

دو بار ، تا اکنون »امنيت ملی«. دنحزب جاسوس امريکا، جاسوس ايران و جاسوس پاکستان ھم شناخته می شوبه حيث 

زودی از طرف اين اداره ه  دستگير و توقيف نموده که ب. آی.سا. حقق را به جرم جاسوسی به آیاز نزديکان سياسی م

  . است، رھا شده اند. شش. آی.مو ا.  ای. آی.که خود جاسوس سی

 کدام رابطه . آی.سا. دھی کرد تا نشان بدھد که با آیمردم تبصره می کنند که محقق اين انفجار را برای اين سازمان

 قصد ءوليت اين سوؤاين در حاليست که طالبان مس . مورد حمله قرار می گيرد. آی.سا. ان آیندارد و از طرف نوکر

 حمله تروريستی بر اين ،ھم) . آی.سا. آی(ۀ استخباراتی پاکستان دوش نگرفته اند و در عين زمان اداره را تا اکنون ب

  .ده استمزدور خائن را به شدت محکوم کر

به نظر پاکستان حاجی محمد محقق از عوامل صلح و « نوشته است که ه ای پاکستان با انتشار اعالميۀوزارت خارج

  ».ثبات در منطقه به خصوص افغانستان می باشد
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  :سگ جنگی دوستمی

رد و گاه سر می به جنبش اسالمی افغانستان که يک حزب گليم جمع است، از مدتی به اين طرف در کشمکش داخلی ب

به تسلسل اين کشمکش . اين کشمکش ھا تا سطح تجاوز جنسی بر فالن و بھمان عضوی ارشد اين حزب نيز می رسد

ھا، دوستم و ساعی، يکی رھبر و ديگری معاون جنبش اسالمی افغانستان در واليت جوزجان به جان ھم افتادند و با رد 

  .ذاشتندو بدل گلوله ھا، اختالف درونی شان را به نمايش گ

دولت مرتجع و ضد مردمی ترکيه که يکی از حاميان اين حزب خائن به مردم و وطن است، از مدتی به اينسو در تالش 

را از چنگال عبدالرشيد دوستم بکشد، چون او را به شدت آدم ھرزه و بوالھوس و » جنبش اسالمی افغانستان«است تا 

رد و از ھمين خاطر در صدد تقويت اعضای ارشد اين حزب برآمده  رھبری را ندائیعياش و خمار می داند که توانا

چند قبل ترکيه به ادامه ھمين تالش ھا، ذکی که در حال حاضر سخنگوی جبھۀ ملی است، را حمايت کرد تا در . است

که اکنون به  شدن با تجاوز جنسی اوباشان دوستم بر او تمام شد و چنان توبه کرد هيستد، اما اين ايستادابرابر دوستم ب

  .می جفد» جبھۀ ملی«حيث سگ دوستم در 

 قبل از ۀدوستم ھفت. است، در مقابل دوستم ايستادگی می کند» جنبش«عالم ساعی که اکنون والی جوزجان و معاون 

 ورزيد و خشم دوستم را ءساعی خواست که به ھدايات حکومت تن ندھد و به مشورۀ او کار کند، چيزی که او از آن ابا

  .گيخت که با شليک گلوله بر دفتر ساعی ھمراه بودبران

ساعی می گويد که دوستم ھمين اکنون به مسلح کردن افرادش پرداخته تا بار ديگر جوزجان را به ملک شخصی خود 

» امکانات شخصی دوستم برای محافظت«را از  يکتن از سخنگويان دوستم، توزيع سالح را پذيرفته ولی آن. تبديل کند

  .ه استاو خواند

  

  

  

  

  

  

  

 

 


