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 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶٢(  
  

  : را برای افغان ھا ممنوع کردئیرژيم آخوندی ايران،  فروش مواد غذا

ی ايران که به نام رژيم جنايت واليت فقيه مشھور است و قاتل مردم و توده ھای ايرانی می باشد، در رژيم آخوند

اين رژيم آخوندی با . خصوص زحمتکشان افغانستان خودداری نمی کنده عين زمان از ھيچ نوع دشمنی با مردم و ب

 ظلم و ستم رد مرز نموده، از بلند منزل ھا به مردم ما توھين می کند و آنھا را با» یافغان وحش«ی از نوع ئفحش ھا

را معتاد ساخته و از ورود به پارک ھا منع می کنند و طناب دار را با صد  پائين می اندازند و با دادن ترياک آنان

  .حيله و نيرنگ و دروغ بر گردن آنھا می اندازند

. ھا در واليت فارس ممانعت کرده است به افغان ئیبار ديگر اين رژيم خون و ستم از فروش مواد غذا اينک يک

اين رژيم که به .  فاشيزم مذھبی آن ھمخوانی داردۀاين يکی از کثيفترين اقدامات اين رژيم آخوندی است که با انديش

دروغ شعار اسالم مرز ندارد را باال کرده است، يکی از بدترين و جنايتکارترين رژيم ھای روی دنياست که در 

خصوص زحمتکشان فرودست افغان ه د از ھيچ نوع خيانت و تعدی و ستم در حق آوارگان و بکنار کشتار خلق خو

  .خودداری نمی کند

اين رژيم سفاک که چای پولی ارگ رياست جمھوری دولت پوشالی را می پردازد و برای فرھنگيان مزدور چون 

ھمه توھين، تحقير، اعدام و رد رھنورد زرياب سالگره می گذارد و اين مزدوران بی آزرم و بی حيا که اين 

وجدان، ھنوز رژيم از موضع افراد فاقد مرزساختن و معتاد نمودن کارگران و زحمتکشان ما را شاھد ھستند 

ان نو مرجع تقليد فرھنگی می دانند، به خوبی نشان می دھد که دشم» برادر مسلمان و ھمزبان«خونريز ايران را 

  . به توھين، تحقير و کشتار خلق ھا مصروف ھستنداً م برادر و متحد چگونه با ھ،مردم زحمتکش و تھيدست

  

  :وسيله چپاولگران پوشالیه غصب بيش از چھار ميليون جريب زمين ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

امپرياليست ھا و اشغالگران برای اشغال مرتجع ترين، خاين ترين و کثيف ترين نيروھای يک کشور را به حيث 

ند در مقابل ارباب اشغالگر به ھر دنائتی ای که حاضرئرا منحيث پوشالی ھا ن می کنند و آنانييپايگاه استعمارش تع

  .دنتن بدھند، حمايت و تقويت می نماي

 از جنس جھادی، طالبی، تکنوکراتی ئیوسيله اشغالگران، کشور ما جنتی برای پوشالی ھاه پس از اشغال کشور ما ب

در اين اواخر جواد پيکار رئيس . يت دريغ نمی ورزندتبديل شده و اين جناوران از ھيچ نوع جنا» دموکراتکی«و 

 ھزار جريب ۴۴ پوشالی اراضی افغانستان به راديو آزادی گفته است که در افغانستان بيش از چھار ميليون و ۀادار

 ھا ھستند، از گرفتن هد که غاصبان زمين کاين پوشالی که خوب می دان. وسيله زورمندان غصب شده استه زمين ب

  .نام آنان خودداری می کند، زيرا ھمين غاصبان زمين او را بر چوکی اين اداره نصب کرده اند

ه اما مردم عزيز ما که از بی سرپناھی رنج می کشند، خوب می دانند که غاصبان درجه يک زمين، حامد کرزی ب

وسيله حاجی نبی، اسماعيل خان، محقق، عطا ه ليلی بيم، کريم خين فھوسيله حسه وسيله محمود کرزی، قسيم فھيم ب

 باندھای ۀ ھستند که در کنار غصب زمين، قاچاق مواد مخدر، اداریمحمد نور، دوستم و ده ھا جنايتکار ديگر

روند که مردم ما را در   و چپاول منابع زير زمينی از ياران درجه يک اشغالگران امپرياليست به شمار میئیمافيا

  . ھای شان و شکنجه گاه ھای شان می کشندبمباردمان

  

  :مرکز فرماندھی کشتار خلق ما» پنتاگون افغانستان«

 ميليون دالر برای وزارت دفاع دولت پوشالی ٩٢ در نظر دارد تا ساختمانی با مصارف ئیامپرياليست ھای امريکا

اگون اصلی مرکز فرماندھی کشتار خلق مثل پنت» پنتاگون جديد«اين . ياد می شود» پنتاگون جديد«بسازد که به نام 

  .رود که با مجھزترين وسايل نظامی و فرماندھی مجھز خواھد بود افغانستان به شمار می

 متر مربع اعمار می شود، از پروژه ھای بزرگ ساختمانی ١٢٠٠اين ساختمان که در پنج منزل و در مساحت 

وزير پوشالی دفاع . مان ستراتيژيک با امريکا داردنظامی امريکاست که ارتباط نزديک با اشغال و امضای پي

با اين پروژه مخالفت کرده است و خواھان دو چند )  متر مربع۴٠٠(افغانستان، به خاطر کوچک بودن دفتر کارش 

  .دفتر کارش در اين پروژه ساختمانی شده است)  متر مربع٨٠٠(ساختن 

 دولت پوشالی نيز اعمار ۀ ميليون دالر برای وزارت داخل۴۵در عين زمان امريکا تصميم دارد ساختمانی به ارزش 

 ساختمانی برای نيروھای امنيتی روی ۀ پروژ١١٠٠نمايد، در عين حال دولت اشغالگر امريکا پالن ساختن بيش از 

  . اکمال رسيد استۀ پروژه تا اکنون به پاي۶٠٠دست دارد که از آنجمله کار 

د ھمه برای کشتار خلق، سرکوب قيام ھای مردمی و تھديد کشورھای خصوص پنتاگون جديه اين پروژه ھا و ب

  .منطقه استفاده می شود

  

  :اشغالگران» فاحشه خانه  ھای» «روسپی«دولت افغانستان، 

ش با  اشغالگران مصروف چانه زنی فروشۀ تبديل شده است که در فاحشه خانیدولت پوشالی افغانستان به روسپي

...  لمانی، فرانسوی وا، انگليسی، ئیای پيمان ستراتيژيک با امپرياليست ھای امريکاپس از امض. قيمت بلند است

  .  کندءدولت پوشالی اينک تصميم دارد تا با اتحاديه اروپا نيز پيمان ستراتيژيک امضا

 سرطان در صحبتی با راديو آزادی گفت که ١٢ اروپا در افغانستان به تاريخ ۀويگادس اوشتسکاس سفير اتحادي

  . عضو اين اتحاديه مشوره صورت بگيرد٢٧ مھم است و بايد با ألۀمضای سند ستراتيژيک با افغانستان يک مسا
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حکومتداری خوب، بازسازی، آموزش نيروھای افغان، موارد حقوق بشری و ھمکاری ھای «اين سند در 

ن سند ستراتيژيک ميان دولت  ايبه منظور موافقه بااز جمله مواردی ھستند که در صبحت ھای مقدماتی » اقتصادی

  .پوشالی و سفير اتحاديه اروپا در افغانستان صورت گرفته است

  

  

  

  

 

 


