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 در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢٧(  

  

  :محکمه تروريست ھا ايجاد می شود

زيادی به نام تروريست دستگير و زندانی ۀ يل شده است، ھر روزی عدتبد" ستاناسير"که افغانستان به  از آنجائی

 رھا می گرددند و شماری "حامد کرزی" اساس حاتم بخشی هکه بعد از مدتی دوباره يا در بدل پول يا ھم ب. می شود

  .ی ھا فرار می کنندئی با زمينه سازی دولتی ھا و ناتوھم از زندان ھای دولت

که جنايت ھای خاديست ھا را در ذھن تداعی می کند و اکثرا خاديست ھای " ملی"م امنيت ناه رئيس بنگاه مخوفی ب

 ھراس افگنان را ۀگذشته در اين اداره فعال می باشند، اعالن کرده است که رئيس جمھور دولت پوشالی ايحاد محکم

 سنبله به ژورناليستان گفت که ٧روز يکشنبه، " ملی" امنيت ۀانجنير رحمت هللا نبيل رئيس ادار. منظور کرده است

اين محکمه مثل محکمه خاص انقالبی که در گذشته وجود داشت نيست، و نمی توان نام آن را محکمه خاص "

  ."ھر صورت ھراس افگنان را محاکمه خواھد کرده گذاشت، ولی ب

  

  :ليالم مدال ھا

 ريزی و  در کنار کشتار، قتل، بمبهافغانستان پس از استعمار يازدھم سپتمبری به کشوری تبديل شده است ک

به اين کشور گاھی مدال داده می شود و گاھی اين کشور مدال . خونريزی، به بازار سياه مدال نيز تبديل شده است

 مشھور سياه پوست انگليسی شماری در اين بازار به فروش ۀمی دھد، يعنی به قول معروف بنيامين زافانيای نويسند

  . می شودرسد و شماری خريده می

، "چپی"ی، و سياه، شورای نظار، زرد  "سرخ"، "راست"، "چپ"امپراتوری جھانی و ساير امپرياليست ھا از  

نام مبارزه برای حقوق بشر، دموکراسی و ه خلقی، پرچمی، تکنوکراتی و جھادی گرفته تا به رئيس دولت پوشالی ب
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سای جمھور، جنراالن و شاھان مرتجع و ؤ گاه به رما نيز گاهحکومتداری خوب مدال می دھند، و دولت پوشالی 

  .خونريز مدال اعطا می نمايد، که اين ھمه ھمان فروش و خريد در بازار سياه مدال را نشان می دھد

 ی سنبله صورت گرفت، ضمن ديدار با پاچا۵حامد کرزی در سفر اخيرش به عربستان سعودی که روز جمعه، 

. را به او به خاطر تالش ھايش برای صلح در افغانستان اعطا کرد) لمر(ل دولتی عربستان، عبدهللا، بلندترين مدا

سای جمھور در افغانستان اعطا نموده ؤ و رءحامد کرزی قبال نيز مدال ھای زيادی را به شماری از جنراالن و سفرا

  . ھمه به آنانی داده شده است که دست شان با خون مردم ما سرخ می باشددر کلاست 

  

  :ھای جالدان آخوندی ايرانی در کابلعکس 

در اين ميان کشورھای ھمسايه . چنانچه بارھا اشاره شده است، افغانستان به مرکز جواسيس جھان تبديل شده است

نيز از اين بازار جاسوسی عقب نمانده و ھم سازمان استخبارات پاکستان و ھم رژيم آخوندی ايران جواسيسی برای 

  .خود دارند

نام روز قدس به جاده ھای کابل ريختند و ضمن حمل عکس ه ی ايران در کابل بئواسيس آخوندی و مالروز جمعه ج

بدون آن که از ھمسوئی خويش با صھيونيست ھا م زير پا کردن ھای جالدان مشھور ايران، خمينی و خامنه ای، 

در اين .  ھای کثافت تبديل کردندا به جادهشان کابل رساخت خودبا روز قدس آرمان فلسطين خم به ابرو بياورند، 

  .ميان نوکر جديد ايران، احمدشاه احمدزی نيز حضور داشت

طور آشکار در کابل برآمد می کنند و با بلند کردن شعارھای خمينی و خامنه ه از مدتی است که جواسيس ايران ب

  اين رژيم کثيف را ۀکوب وحشيانای، بر دردھا و آالم مردم ستمديده و زحمتکش ما که خنجر توھين، تحقير و لت و 

  .نمک می پاشند بر شانه ھای شان حس می کنند،

روز جمعه ده ھا عکس خامنه ای و خمينی در جاده ھای کابل باال شد و سخنرانان ضمن تمجيد از کارنامه ھای اين 

  .، سياست ھای اين دو را راھگشای مشکالت جھان اسالم دانستند جنايت و فساددو جرثومه

 اين ھمايش که از طرف ۀ نامه سياسی انصاف که مربوط به اين جواسيس می باشد ضمن چاپ عکس ھای رنگھفته

 برگزار شده بود، به سخنرانی ھای مزدوران ايران نيز پرداخته "مرکز فعاليت ھای سياسی فرھنگی تبيان در کابل"

  :شما اينجا نقل می کنيمما کال يک  پاراگراف را به خاطر ماھيت کثيف اين ھمايش به . است

لبيک گفتيد و به فرمان حضرت امام " ره"در اينجا به شما مسلمانان شيعه و سنی که به ندای حضرت امام خمينی " 

به صحنه آمديد، توصيه و پيشنھاد می کنم که ھر چه بيشتر از گذشته در صحنه ) زيدعزه الشريف(خامنه ای 

  ..."باشيد

امه ھای توطئه گرانۀ امريکا و انگليس نشان می دھد، چنان به مالحظه می رسد که آن تا جائی که سير حوادث و برن

به خاطر تشديد تعصبات مذھبی و دامن زدن به افتراق بين مردم افغانستان، با تا دوقدرت تصميم گرفته اند 

  .بزنندمن دابزرگنمائی و فعال نشان دادن شيعه ھا، به تعصبات قومی و مذھبی حتا در داخل شھر کابل 

تمام باشندگان اين کشور را با مشتی " استقالل مذھبی"ت تا ھرچه بيشتر فاصلۀ عميق بين در چنين حالتی بر ماس

ه از نقشرا ين و يا آن کشور بيرحمانه افشاء نموده، مردم ا سياست ھای استخباراتی ه دھندگان جيره خوار و ادام

  .ا مطلع بسازيم شوم اشغالگران و شرکای پيدا و پنھان آنھھای
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  : ميليارد دالر برای آموزش نيروی ھای امنيتی٨/١٢درخواست 

 مليارد دالر را به ٨/١٢اوباما رئيس جمھور اياالت متحده امريکا از کنگره امريکا درخواست کرده است که 

يکا تصويب نيروھای امنيتی افغان در سال ھای آينده اختصاص دھد، درخواستی که تا اکنون از طرف کنگره امر

  .نشده است

با وجودی که اوباما درخواست مبلغ فوق الذکر را به کنگره امريکا ارائه کرده است و برنامه ريزان ناتو تا اکنون با 

 ۶ در حدود ٢٠١۴ ھزار نفری تا سال ٣۵٢اين فرضيه کار می کرده است که نگھداری از يک اردو و پوليس 

 ۶/١١اما تا اکنون مصرف آموزش نيروھای نظامی افغانستان ساالنه مليارد دالر ساالنه مصرف خواھد داشت، 

 گفته اند که با کاھش بودجه برای دولت پوشالیی آموزش نيروھای نظامی ئولين ناتوؤميليارد دالر بود ولی اکنون مس

  .آموزش اين نيروھا، مشکل به نظر می رسد که بتوانند يک نيروی خوب نظامی تربيه کنند

 ميليارد دالر ٢.٧واشنگتن پوست می نويسد که قرار است در ھشت ماه آينده امريکا به ارزش  در ھمين حال 

 ھزار ٢٢دانسته که شامل " کوه عظيمی از آھن"تسليحات نظامی به افغانستان بدھد که طراحان نظامی ناتو آنرا 

 ھزار ۴٠ طياره و ھلی کوپتر، ۴۴، "حمله در حال حرکت" عراده نفربر زرھی با قدرت ۵١۴وسيله نقليه، از جمله 

  . نوع اسلحه، ده ھا ھزار راديو و ساير وسايل مخابرات نظامی می شود

می باشند که امپرياليست ھای اما در اين ميان مقامات دولت پوشالی خواھان تسليحات سنگين مثل جت و تانک 

 جت داده است که ھيچکدام فعال در ٧٠٠ ی آنرا رد کرده است و گفته اند که اتحاد شوروی سابق به افغانستانئناتو

 ھزار دالر می ٧فضای افغانستان پرواز نمی کند و اگر امريکا به افغانستان جت بدھد، مصرف ھر ساعت پرواز آن 

  .مين آن عاجز استأباشد که دولت افغانستان از ت

فته است که  دولت پوشالی افغانستان، امريکا گدر  سروصدای کاھش بودجه مصارفاتی امريکا برای جنگ با وجود

اين نوع .  مليارد دالر ديگر به ارودی اين دولت  کمک خواھد کرد٢٠اش را تنھا نخواھد گذاشت و در آينده نيز 

چانه زنی فقط برای گران فروشی استعمار است، استعماری که روزی دوباره ھزار چند اين مصارف اشغال 

  . سود خواھد برد، از کشور ما و کشورھای منطقه راافغانستان

  

  : نفر را می کشند۵٠ماين ھا، ھر ماه 

 کارمند ١۴٠٠٠با ) که پنج آن تجارتی است( اساس معلومات آی دبيلو پی آر يازده نھاد ماين پاکی هبا وجودی  که ب

ه لمان، جاپان و امارات متحدا مليون دالر از طرف امريکا، ٧٠٠در افغانستان کار می کند و تا اکنون بيشتر از 

 نفر قربانی ماين می شود که از ھر ۵٠عربی برای ماين روبی در افغانستان مصرف شده است، اکنون نيز ھر ماه 

  .ده قربانی شش تن آن کودک می باشد

در افغانستان برای نخستين بار کشت ماين در زمان تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی آغاز شد و با جنگ ھای 

  .  و اکنون نيز درجنگ استعماری جنگ به جنگ ماين شھرت يافته استجنايتکاران جھادی بيشتر شد

 ماين گذاری شده از خطر پاک ۀ شناخته شدۀ ھزار منطق١۶ درصد از ٧٠ مليون مين خنثی شده است و ٢تا اکنون 

وب  درصد مناطق ماين گذاری شده که اکثرا در مناطق جن٣٠گرديده است، ولی در حدود يک الی دو ميليون ماين و 

  .د، کماکان پر از ماين استنو شرق موقعيت دار

  

  


