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  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴٢(  
  

  : وطنفروشان جريان داردۀجرگ

فروش مادر وطن، . ميم فروش دايمی وطن را دارندھمه خبر داريم که وطنفروشان تص  سوينھا بدمدت از 

لويه . دن رقصيدن آن خوشتر برقصۀ در حلقھر کدام بيش از ديگری تا دارندموريتی است که دجاالن کثيف تالش أم

 عقرب روز چھارشنبه در کابل آغاز شد، روزی ننگينی که مادر وطن ٢۵جرگۀ وطنفروشی کشور ما به تاريخ 

  .و بر حرامزادگانی تف می باريد که پيھم برای فروشش کف می زدندسربلند ايستاده بود 

 وطنفروش بر حراج وطن عزيز ما ٢٣٠٠اين لويه جرگه که برای چھار روز ادامه خواھد داشت، در آن بيشتر از 

نشسته، مزدوری، اسارت، استعمارزدگی، " چپ"اين وطنفروشان درچوکی ھای راست و . امضاء خواھد کرد

شان را ثابت ساخته و به حق که نفرين و دشنام ھای ...  ناموس فروشی، خود فروشی، مادر فروشی و حرامزادگی،

  .به حق مردم ما را نصيب می شوند

حامد کرزی رئيس پوشالی دولت کنونی در صحبت ھای روز افتتاح اين جرگه تالش کرد تا با زبان ساده از شرکت 

دست بياوريد و در رفاه زندگی کنيد که شرکت کنندگان از راست ه تا پول بکنندگان بخواھد که مادر تان را بفروشيد 

در که " شيری" خود را شير خواند، –اين روباه . اين خواھش او را با چک چک ھای پيھم بدرقه کردند" چپ"و 

  . امريکا خفته است و ظاھراً برای امنيت خودش، مادر وطن را به امريکا می فروشدبستر

در چھار روز اين جرگه قرار است برروی پيمان ستراتيژيک با . و منظور راه اندازی شده استاين جرگه به د

 پيمان ستراتيژيک ۀھمين اکنون رسانه ھا خبر می دھد که مسود. امريکا و چگونگی مصالحه با طالبان صحبت شود

شروط و طرح ھای امريکا که از  يکطرفه است و تنھا خواست ھای دولت پوشالی در آن مطرح شده است، در حالی

  شدن طرحش، آنء سخنگوی اين جرگه گفت که امريکا فعال بنابر ترس از افشا"صفيه صديقی". در آن خبری نيست

اين خانم ھرزه خوب می داند که امريکا در افغانستان چه می خواھد، چيزی که حامد . را به دسترس قرار نداده است
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نی پايگاه ھای دايمی و از آنطريق ملکيت دايمی کشور ما، نه چيزی کمتر سيسات نظامی خواند، يعأکرزی آن را ت

  .از آن

 پايگاه ٧۴٧ تا ده سال اعتبار خواھد داشت ولی تاريخ ٢٠١۴ اين پيمان ، اين پيمان پس از سال ءدر صورت  امضا

سيس پايگاه أدون تنظامی امريکا در سطح جھان نشان می دھد که اين امپرياليزم خونريز ھر جا که رفته است، ب

پا ه  ضد آنان بهکه خلق ھای قھرمان کشورھا ب ھای دايمی از آن کشور، سربازانش را خارج نساخته است، مگر اين

  .را بر زمين ماليده و آنھا را با سرھای فروافتاده از کشور شان برانند  شان۵٢ بی ۀخاسته و پوز

  

  اتحاديه اروپا، پس از امريکا؟

ن، فرانسه، ايتاليا، انگليس و اتحاديه اروپا نيز تصميم دارند تا پيمان ستراتيژيک با افغانستان لمااپس از امريکا، 

اکنون اتحاديه اروپا نيز .  کندءدر اين ميان فرانسه تالش دارد تا قبل از بن دوم اين پيمان را امضا.  کنندءامضا

 جاری با ۀاين اتحاديه قصد دارد تا در ھفت.  کندءاعالن کرده است که تصميم دارد با افغانستان پيمان ھمکاری امضا

اين پيمان شامل مسايل اقتصادی، حقوق بشری، مبارزه عليه تروريزم، . دولت پوشالی در اين زمينه صحبت کند

  . ی دولتی يا عامه می باشدر، مديريت دارائنھادسازی، مبارزه عليه مواد مخد

ای اسارت کشور ما عقد می گردد و ھدف شوم خريد دايمی وطن ما ولی چيزی که روشن است تمام اين پيمان ھا بر

که امپرياليست ھا ماھيتا مناطق را ميان خود برای چور و چپاول تقسيم و توزيع می  از آنجائی. را تعقيب می کند

 را ه و آن پيمان ستراتيژيک افغانستان با امريکا حمايت کردءکنند، از ھمين اکنون سفير انگلستان در کابل از امضا

  !!!!به سود مردم افغانستان می خواند

  

  :سه جنايتکار در يک ائتالف

که بيشتر و بھتر بتوانند چور کنند و زور بگويند و در رقابت با ديگر جنايتکاران از سود ھای  جنايتکاران برای اين

داکتر عبداله جنايتکار . مايند راه اندازی نیامپرياليستی بی نصيب نمانند، تالش می ورزند تا ائتالف ھای گوناگون

که از وزارت خارجه برکنار شد، ائتالف تغيير و اميد را بنياد نھاد، امر هللا صالح پس از  شورای نظاری پس از آن

 کرد و در صدد ايجاد ائتالف جديد است،  مخوف امنيت برکنار شد، به حيث مخالف به کار آغازۀکه از ادار آن

 ءسيس کرد و محقق، دوستم و احمدضياأحنيف اتمر وقتی از وزارت امور داخله برکنار شد حزب عدالت و حق را ت

نام جبھه ملی ه عقرب امسال ائتالف جديدی ب٢٠مسعود که ھر سه از مھره ھای اصلی سيستم استعماری ھستند، در 

که سه جنايتکار مشھور در آن حضور دارد، مردم به ماھيت اين ائتالف ھا و آن ه سوای افغانستان  را ساختند ک

را از بازی ھای استعماری می دانند که فقط به درد پر  درستی پی برده و از اينرو آنه ھا ب" اعتراض"احزاب و 

 شان به خون مردم ما  جنايت کاران می خورد، چون جنايتکاران مذھبی و غير مذھبی که دست ھاییکردن جيب ھا

  .آلوده است، ھرگز نمی توانند مصدر خدمت به مردم افغانستان گردند

  

  ."!!!!وليت ھايم استع از حقوق زنان افغان بخشی از مسؤدفا: "کلينتن

 امريکا که يکی از زنان جنايتکار تاريخ امريکاست در اين اواخر در يک ۀ اياالت متحدۀھيلری کلينتن وزير خارج

 ھای من بحث و اطمينان از من از شروع گفته بودم که يکی از مھمترين اولويت"تلويزيونی گفته است که  ۀمصاحب

او به ھمين منظور چندی قبل در ." له است که ما کاری انجام نمی دھيم که مانع حقوق و امنيت زنان گردداين مسأ
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ستقل حقوق بشر، سيلی غفار  کميسيون مسفارت امريکا در کابل فوزيه کوفی وکيل ولسی جرگه، سيما سمر رئيس

 که از عمال درجه يک امريکا و استعمار ھستند را مالقات کرد و به اين بانوھا ی حاکا و ساير زنانۀسسرئيس مؤ

  .اطمينان داد که اربابان شان در کنار اين نوکران قرار دارد و ھيچ نگرانی به خود راه ندھند

 که در ده سال گذشته بدترين، بيشترين و کثيفترين جنايات در حق زنان کشور ولی اين خانم جنايتکار خوب می داند

نام شان بيشترين ه اين زنان بوده اند که بيشترين قربانی را داده اند، اين زنان بوده اند که ب. ما صورت گرفته است

ين زنان بوده اند که مورد سوداگری صورت گرفته است، اين زنان بوده اند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، ا

خشونت و خود سوزی قرار گرفته اند، اين زنان بوده اند که بينی و گوش شان بريده شده است، اين زنان بوده اند که 

قربانی عوامفريبی ھای مختلف شده اند و اين زنان بوده اند که فرزندان، ھمسران، برادران، خواھران و دختران 

ۀ افغانستان  کثيف بايد بداند که زنان رنجديد"بانوی"ی  از دست داده اند، پس اين يکائامرعام ھای خود را در قتل 

ھای اين جالد ندارند و خود بھتر می دانند که عليه استعمار، استبداد، ستم ھای گوناگون، " وليتمسؤ"نيازی به 

 کميسيون ی زن ولسی جرگه،وليت ھايش در وکالؤسوداگری و عوامفريبی مبارزه کنند، اين خانم خوب است به مس

 حاکا و ساير نھادی ھای مدنی رسيدگی نمايد تا بھتر و بيشتر آنھا را در خدمت خود ۀسسمستقل حقوق بشر و مؤ

  . ماۀبگيرند، نه زنان قربانی شد

  

  :دو زن در غزنی سنگسار شدند

. يک زنان کشور ما می باشندھم طالبان، ھم جھادی ھا، ھم پوشالی ھا و ھم استعمارگران اشغالگر دشمنان درجه 

که   نام زنان افغانستان، چند تا زن مزدور را ناز  داده  برايش القاب گوناگون می تراشند، درحالیه اشغالگران ب

عام و بمباردمان شان می کشند ھای زنان زحمتکش کشور ما يعنی زنان کارگران و دھقانان و اھل کسبه را در قتل 

جھادی ھا بر . ند، چيزی که ھموطنان عزيز ما در واليت خوست شاھد آن بوده اند درۀ سگ میوسيله را ب و آنان

، تکدی و فساد سوق داده و بر زخم ھای شان نمک می ءزنان کشور ما تجاوز می کنند و پوشالی ھا آنانرا به فحشا

  .پاشند و طالبان با سنگسار آنان از جنايت در اين عرصه خودداری نمی کنند

جرم زنا سنگسار را در واليت غزنی به ) يک زن بيوه و دخترش(رسد که طالبان دو زن    ھا میاکنون گزارش

 سنگسار نه که با فير مردمی کشته شده ۀ پوشالی اين واليت می گويند که اين دو زن به وسيلنوليکرده است، اما مسؤ

 او بر شھر غزنی راکت فير می ۀ با اجازغزنی از والياتی است که والی آن خود می گويد که طالبان گاه ناگاه. اند

کنند و اين طالبان از جمله  دوستان او ھستند و اين خود نشان می دھد که حاکميت کنونی افغانستان از کدام جنس 

  .است

  

    

  

   

  


