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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵٣(  

  
 

  :چپاولگران بيشتری می آيند

يشتر امريکايی به افغانستان نبود، اعالن شد که به زودی ستراتيژی پوچ اوباما که چيزی جز فرستادن نيروھای بدر 

 کشور ميشوند، ۴۴د و چپاولگران متحد امريکا که شامل ن ھزار نيروی جديد به افغانستان ميفرست٣٠امريکايی ھا 

 ھزار ١۴٠به اين صورت تعداد نيرو ھای خارجی در افغانستان به .  ھزار نيروی ديگربه افغانستان ميفرستند٧نيز 

لۀ خروج نيرو ھای امريکايی مه نيرو به افغانستان مزورانه مسأاوباما قبل از اعالن رسمی ارسال اين ھ. نفر ميرسد

 ميکرد که گويا امريکا برای ابد در افغانستان باقی ء مردم اين را القاذھناز افغانستان را مطرح ميساخت و در 

 ماه بعد ١٨ جديد به افغانستان اين را اعالن کرد که گويا در جريان سخنرانی و اعالن ارسال نيروی وی در. نميماند

امريکايی ھا خروج شان را از افغانستان آغاز ميکنند، اما در فردای آن کلينتون وزير خارجه و گيتس وزير دفاع 

و به اين بينند   نمیآيد، ماه خود را ملزم به اينکه از افغانستان بر١٨امريکا اعالن کردند که امريکا بعد ازين 

ما شما را به اين زودی بی سرپرست که که وارخطا نشويد  صورت برای جاسوسان شان در افغانستان اطمينان دادند

  .نمی مانيم

ن اعالن کردند که به زودی دو قنسلگری خود را در مزار و ھرات باز خواھند کرد و چند روز  آامريکايی ھا بعد از

 ءبه سفارت امريکا فروخته شد و ضميمۀ آن سفارت ميگردد را نيز امضابعد معاھده تصرف وزارت صحيه را که 

 مليون دالری خود را که در ۶٠ھمچنان امريکا يک ھفته قبل از اعالن اعزام نيروی جديد به افغانستان، زندان . نمود

ا واليات را در درين ستراتيژی امريکا تصميم دارد ت.  نيز افتتاح کرد،جوار ميدان ھوايی بگرام ساخته شده است

برابر مرکز تقويت کند و به اين صورت با ھرواليت و ولسوالی در ارتباط مستقيم قرار بگيرد و راه استعمار مستقيم 

 بخواھد افغانستان را تجزيه کند و يکی از واليات را شخود را بر واليات و ولسوالی ھا ھموار سازد و ھر وقت دل

 از خطر ناکترين اين يکی.  افغانستان به وجود آورد را دریوک الطوايفدر برابر ديگری بجنگاند و سيستم مل

اما جالب است که برخی از روشنفکران خود فروش و مزدور ازين .  سياست امريکا درين طرح ميباشدھایبخش
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 و چپاول شی ندارند که به فکر تقسيميله کوچکترين تشوتکاران پارلمانی نه تنھا ازين مسأطرح ھا دفاع ميکنند و جناي

مان  ميباشند و استدالل آنان اين است که چون حکومت زمين ھای االزمين ھای دشت پدوله در نزديک قصر دار

خودش ( درين لست نام ھای بشر دوست. شيرپور را تقسيم کرد، حال ما زمين ھای پدوله را ميان خود تقسيم ميکنيم

يشود، اما تمام خلقی ھا، پرچمی ھا، اخوانی ھا، تکنوکرات ، ربانی و سياف  ديده نم)با قاطعيت آنرا رد کرده است

، جوينده و غيره نيز درين چور )خص ضد فساد معرفی ميکندکه خود را ش(ھا و افرادی چون گلھار، نجيب هللا کابلی

ً قبالکه را شريک ھستند و اينان آمدن نيروھای جديد امريکايی را با اين چور استقبال کرده و مبلغ ده ھزار دالری 

  .  دوباره بپردازندتا نيز حاضر نيستند اند،کرده » قرض«

تعداد نيروھای امريکايی با آمدن اين ھمه نيروی جديد به يکصد و دو ھزار نفر ميرسد و اين مکمل اشغال کشور 

 حلقه درين ميان يکی از کشور ھای متحد و.  ھزار نيروی ناتو نيز به آنان اضافه خواھند شد٧است که در کنار آن 

وليت پی ار تی ھرات  و کشور ما بسيار راسخ ميباشند و مسؤبه گوش امريکا ايتالياست که نيرو ھای آن در اشغال 

 در افغانستان داشت و اکنون  نفر نيرو٢۵٠٠ر ھايی است که قبال ايتاليا يکی از کشو. امنيت شيندند را به عھده دارند

 بفرستد و گفته است که کمک ھايش را نيز به افغانستان دوچند خواھد  نفر ديگر را ھم به افغانستان١٢٠٠ميخواھد 

سياست  نفر و ھسپانيا و ديگران نيز به کمک امريکا برای عملی کردن ۵٠٠پولند نيز ھزار نفر و انگليس . ساخت

  .ی و اشغال افغانستان در تکميل اين ھفت ھزار نيرو نقش خواھند داشتمنطقه ي

  

  : انگليسی و افغان در ھلمند عمليات ميکنند -ھزار نيروی امريکايی

 دسمبر عمليات ۵تاريخ  با ھزار نفر سرباز و افسر از دولت پوشالی نيروھای امريکايی ، انگليسی و اردوی 

ھدف ازين .  ياد ميشودقھر کبراضد طالبان در ولسوالی نوزاد واليت ھلمند به راه انداخته اند که به نام وسيعی را بھ

نوزاد يکی از . ن استآعمليات بستن راه طالبان به صفحات مرکزی کشور و استقرار حاکميت دولت پوشالی در

اين ولسوالی با اين . ن از مدتھا يک نيروی قوی انگليسی حضور داردآمھمترين ولسوالی ھای ھلمند باالست که در

دھی ترياک را ھم دارد و به خاطر اين کنترول نيروھای انگليسی که کوھستانی است، زمينۀ خوب پرورش و حاصل

سر نوزاد به ولسوالی بغران که در  يک. جا شدنده ن جا بآاز مدتھا به اين ولسوالی رفته و بعد نيروھای امريکايی در

 و ازين دست طالبان و سر ديگر آن به ولسوالی واشير که اين ولسوالی نيز در دست طالبان قرار دارد ، ميرسد

 يکی از تالش ھای طالبان ًجنگل تھديد شده ميتواند و اخيراگلستان، پرچمن، تيوره و لعل و سرطريق ولسوالی ھای 

 ميخواھند قبل از يکايی ھا و انگليس ھا اکنوندرين بوده که خود را به اين ولسوالی ھا برسانند و به اين خاطر امر

 ولسوالی  به راه انداخته است ينا به اين خاطر ھم اين عمليات را درامريک.  نمايندتصفيهشروع کشت ترياک آنرا 

 پاکسازی منطقه ازامريکا مردم متوجه شوند که گويا امريکا تصميم به ۀ که با اعالن ستراتيژی جديد و اشغالگران

 قدرت دولت  را بهور آمد کند و راه ورود آنانکه امريکا ميخواھد به زودی با طالبان جست طالبان دارد، اين درحالي

  .پوشالی ھموار سازد

  

  :نجيب هللا کابلی و اعالن فاسدان

 از ینجيب هللا کابلی که در ولسی جرگه به عنوان نمايندۀ کابل حضور دارد و چند ماه پياپی با شيخ آصف محسنی يک

ون تمدن او به زور محسنی و تلويزيباالخره رھبران جنايتکار تنظيم ھای جھادی درگيری لفظی شديدی داشت و 

خاطری به نجيب هللا و تلويزيون امروز او نرسيد که شواھد زيادی مبنی بر حمايت بيدريغ سفارت امريکا از او 
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 انداختن به نشر ميرساند پردهھمين اکنون کابلی برنامه ھای رقص و موسيقی را در تلويزيونش بدون . وجود دارد

ندان  که اکثر شان قالده بءھا ديده نميشود، اما نه زور شورای علماکه در تلويزيون ھای ھندی و غربی ھم نظير آن

 او با پول گزافی که در اختيار دارد ، ًاخيرا. ميرسد و نه زور وزارت اطالعات و فرھنگانگليس و امريکا اند به او 

و ديدن ميروند و محلی به نام بوستان کابل را ساخته است و ھر ھفته خانواده ھای بسياری به آن جا برای تفريح 

  .واز ترتيب ميدھدآجمعه ھا نجيب هللا، گروپھای موسيقی را به اين باغ آورده و برای مراجعان موسيقی و رقص و 

يگذارد و تظاھراتی  چيزی به نام جبھه مشارکت را ساخته و با پول زياد برای آن جلسه مً نجيب هللا کابلی اخيرا

 ايران به راه انداخت که معلوم است اصل گپ ھای او از کجا آب  مصرف آب ھلمند از سویبرای اعتراض به

  .ميخورند

سمبر ضمن دعوت کردن خبرنگاران در ھوتل خراسان اعالن کرد که فاسدان و جنايتکاران را د م وی به تاريخ پنج

ما يس" او تنھا مردم که فکر ميکردند کابلی لست طويلی از فاسدان اداری را اعالن خواھد کرد، اما. بر مال ميسازد

کميسيون حقوق بشر را متھم به دزدی و غارت پولھای اين کميسيون نمود و گفت که اسناد به اصطالح  رئيس "سمر

وی در ضمن ابراز کرد که برادر . و شواھد بسياری را جمعاوری کرده و بعد در اختيار مطبوعات قرار خواھد داد

ميسيون ندارد، ھمۀ پولھای اين کميسيون را در اختيار خود  که ھيچ شغل رسمی و خاصی در اين ک"سيما سمر"

وقتی .  مدتی عضو حزب شعله و بعد عضو سازمان نصر و حزب وحدت بوده است"سيما سمر"دارد و خود 

 که آيا عضويت در حزب شعله گناه است، او گفت که نام اين سازمانھا در لست ھای ندکابلی پرسيد  از  خبرنگاری

 يکی از فاسدان مھم در ادارۀ "سيما سمر"مردم با اينکه صد درصد معتقد اند که . ی قرار داردسياه و تروريست

افغانستان و مورد حمايت خليلی ميباشد، اما اينکه کابلی فاسدان و چپاولگرانی مثل فھيم، خليلی، سياف، ربانی، مال 

ينمايد، بازھم در پشت سر آن طلسم خارجی ھا  اينگونه ياد م"سيما سمر" نميکند و از ءتاج محمد و ديگران را افشا

ال قرار ميدھد و آنرا حرف وريستی قرار دارد ، بازھم مورد سؤرا نشان ميدھد و اينکه حزب شعله در کدام لست تر

  میآنھا جديد استخدام شده ای رھای خود کابلی نه که حرف ھای سيا و انتلجنس سرويس ميدانند که از حلقوم مزدو

  . بر آيد

  

  

  

  
  
  
  

     
  
  
 


