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  "افغانستان آزاد – آزاد  افغانستان "پورتالبه                                      

  

  كبير توخي

   )2012/ سپتمبر  / 9( 

 
 طريق نوشته ھايم  ز ابه غير – با ھم شناخت نداريمکه ) م (  آقای  شخصيت ھای فرھنگی يکی از 

 آدرس  به-   من نوشته شده بود ۀکه در باررا  -   ).ا(  آقای  ۀنوشت احساس مسئووليت نموده  -
را ) م (   از طرف  آقایفورورد شده  بی درنک ايميل  عزيزۀگيرند.  فرستادتن از عزيزانم   يک

   .ارسال داشتبه آدرسم ايميلم 
  

Date: Sunday, September 2, 2012, 11:30 PM  
 سخنی با آزاديخواھان و عدالتجويان

مندرج در" انستان گرامی بادياد جانبازان مردم افغ"زيرعنوان کبير توخی چندی پيش مطلبی از  
-را برای تعدادی ازدوستان ورفقايم درداخل وخارج از"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال   

.افغانستان وايران فرستادم که لينک مقاله را درذيل م?حظه خواھيد کرد  
 ◙  ◙  ◙  

 ياد جانبازان مردم افغانستان گرامی باد  
)م ( تکثيراز   
فرھنگی-اقتصادی-اجتماعی-اعضای گروه ياھو،گوگل،شخصيتھای سياسی :ارسال به  

 ھنری،سازمانھا،احزاب،نشريات،راديوھا،تلويزيونھا،انجمنھای
روزنامه نگاران- معلمان- وزاندانش آم-دانشجويان-زنان  

نويسندگان،تشکلھای کارگری-وبQگ نويسان  
 و سايت ھا در داخل و خارج از کشور

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 انترناسيونال است؛نجات انسانھا

 ِصلح اعتراف آشکاربه حقيقت است
 ت?ش برای لغومجازات اعدام،بخشی ازمبارزه طبقاتی است

  رزه برای آزادی وعدالت اجتماعی استخوشبختی انسان درمبا
 ◙  ◙  ◙  
.ايميلی دريافت کردم که درزيرباھم مرور می کنيم   .)ا( پس ازپخش مطلب فوق،ازطرف آقای   

◙  ◙  ◙  
( م ) گرامی واقعا ھم به اين موضع رسيده ای که  کبير توخی  را تبليغ می کنی! امروز پس از ده 

 کشتارھای ھمه روزه، افزايش صد و چھل برابری کشت مواد سال اشغال افغانستان بمبارانھا و و
را » مبارزه با شوروی«مخدر در اين کشور، تازه اين آقا يادش افتاده فقط ياد جان باختگان 

 صد ھزار نفر کشته شدگان ده سال اخير، جزو مردم ٤مگر . گرامی بدارد، برايشان شعر بسرايد

 

 

!پرداخت " نقد "به  ي كه از اين قلم " منتقد"   
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است و در عين تبلغات عليه  موضع او ھمان موضع غرب افغانستان نبودند؟ اگر متوجه نشدی که
متنی را که [   ! سازش طبقاتی را نيز تبليغ می کند، اين متن را دوباره بخوان  شوروی مرحوم،

  ] توخی -کبير توخی قرأت نموده 
ر ازنخستين باا ي كه برر دارد فتخاا" نفغانستادم امراي شھداز ھاني د ديا"نو تشكيل د نھا  

نيداياه ندع زمجموو شتند ط داتباارمختلف سياسي ي كه به طيف ھان فغانستادم ا مرزانجانبا  
كه  ھيچ گونه تعلق سياسي به كدام   نھاد و سازمان و حزب نداشتند و از لحاظ موقعيت اجتماعي -

  
 اقتصادي شامل اقشار و طبقات گوناگون اجتماعي بودند و در جنگ مقاومت به ضد تجاوزگران
 شوروي دليرانه جنگيدند  و جان ھاي شيرين خود را نثار آزادي مردم و كشور شان افغانستان  

  . آورد تجليل به عمل مي ؛ نددنمو
 "كانون ..."  اين نھاد مترقي ھيچ گونه تبعيض و تمايز را در ميان شھداي مردم افغانستان

نمي پذيرد ، در واقع وارثان اصلي    برگزاري روز شھداي مردم افغانستان رزمندگاني اند كه 
پرراه   

مه مي ادا  ، شغالگر مي باشدوز و اسلطة ھر متجار از كشوآزادي كه ھمانا دان را ياه ندر زفتخاا  
كهوزي مرران اشكازسا، و ھة گذشتهدسه در مت وجنگ مقااي سون رنه تسليم طلبا؛ ھندد  
   . ند ده انمو ر جنايتكاان گروزتجاوم قدش فرن را شان ماان و آرجدو
درپايان نوشته توخی  اسم نقاد نوشته شده که حذف [  –! د مي بااگرن فغانستادم امرزان جانباد يا

  ]شده 
◙  ◙  ◙  

  !آقاي منتقد 

آن را برگزار کرده " ... کانون  " مطلب قرأت شده   توسط اينجانب  را در محفلی که ، ) .ا( آقای 
با شکوه ، بر صحت و درستی آن مھر تأئيد و بنيانگزاران کانون و برگزارکنندگان آن محفل ( بود 

  را ) کبير توخی ( اين قلم  روی کدام منظورکه اين . ی اکشيده " نقد"به اصطQح به )   د گذاشته ان
سازش  است و در عين تبلغات عليه شوروی مرحوم، موضع او ھمان موضع غرب«  متھم به 

ذيل نشانی شده از که در را  توخیته ھای ی ؛ مگر نگاشا کرده » طبقاتی را نيز تبليغ می کند،
  ی ؟ا  نمودهی که تحقيق ناکرده حکم صادر انظر نگذشتانده 

در مورد  چگونگی  رويش ھسته و نمو و ) حکم (يکه  داوری و قضاوت در واقع ئاز آنجا
  بافت مناسبات  ۀ طبيعت nمنتھا ، چی در ساحۀچی در گستر( نضج و قوام و باروری ھر پديده 

مستلزم توجه جدی و تعمق بسيار و ) در توی اجتماع و چی در قلمرو پيچيدۀ  تفکر انسانی  تو
 آن پديده  و در اخير استنتاج منطقی از آن ھمه ۀھمه جانبه از تمام جھات ممکن و حQجی ارزيابی 

 می باشد ، کاوشگران مسئوول و با تعھد و دارای وجدان ۀ مورد نظر پديدۀسعی و تQش در بار
موده   نبايد با معرفت حسی و آگاھی سطحی و با شتابزدگی به پديده ھا و رخداد ھا  برخورد نبيدار

ھر کی از اين اصل تخطی  کند و . نمايندرا صادر   شده حکم شانی ئآخوند گونه  دچار  ذھنيگرا
 گاهھر  .ذھنيگرانمايد عنصری است يد أئو يا تبی موجب نگاشته و يا عملکرد فردی را تخطئه 

  که آستين دست توظيف شدهگفت حتا می شود  خود غرض و است ی شخصغير از اين باشد ؛ وی
ولو  (  را دارد  بی ضرر و بی اثر ساختن  دشمن ايدئولوژيک سياسی خود قصد  ، باn زدهاش را

  .)در شکل خصوصی  با يک فرد 
 به افغانستان و ساير کار امريکا ضد تجاوز امپرياليزم جنايتهنه تنھا ب منتقد اين قلم ھرگاه    

ی توھين آميز ، بی "نقد"، با چنين  شوروی به افغانستان نيز می بود ضد تجاوزه بلکه ب ؛ھاکشور



 3 

  ضد تجاوزهمردم افغانستان ب ۀ ديدش را نسبت به جنگ آزاديخواھانۀًپايه و ضد کمونيستی ابدا نقط
و   ،می کردنما توھين  مردم  شھدای به، و می ساختنمنعکس سوسيال امپرياليزم شوروی چنين 

می نمود  ؛ بلکه ن )يعنی خط امپرياليزم غرب (  و خط غرب ی به سازش طبقات متھم اين قلم را
را به   آن دوستانهجر و بحث تئوريک راه می انداخت و .  مطرح می نمود  مسئووnنهه را ئلمس

 حرکی خود را   خط ،ی بود ؛ با انتقاد از خود ما مر اشتباھی در کا- ً واقعا - نقد می کشيد  تا اگر 
؛ ابراز  سپاس بی پايان می نموديم  منتقد آن سمت و سو می داديم و از  و اصولیدر مسير اصلی

 شدگان ده  صد ھزار نفر کشته٤  " )آمار( احصائيه که معلومات می خواستيمر پايان از وی و د
  ... .خوانده " مرحوم " ر شوروی را  به چه منظو از کجا دستياب نموده و  را"سال اخير
پيام " " بابا"، " من افغان جر" به سايت ھای  اين قلم کهۀ  شماری از مقاnت  ارسال شد بهحال
را " منتقد " شده  توجه  آقای  منتشر "  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد " و پورتال " آزادی 

   .  جلب می نمايم)  ھرگاه توجه نکره باشند(
  

▼ 
  

مريکا که ديروز از طريق داره جھادی و طالبی اش به قصابی مردم و نابودی کليه ارزشھای ا« 
مادی و فرھنگی افغانستان دست يازيد، امروز با تبختر، فاتحانه ادعا ميکند که بعد از گرفتاری بن 

 لويه "شرايط را مساعد خواھد کرد  تا  " ) ميانه رو" نه ( nدن و به زير کشيدن طالبان افراطی 
اعاده " صلح و آرامش " به ميان آيد، "  دولتی  مطابق خواست  مردم " داير شود و "  جرگه 

دولت منتخب مردم "، "انتخابات آزاد ! " بياغازد " باز سازی افغانستان توسط متحدين" و . گردد
جو، به معــزه ، آنھــــم زيــــر برچــه و سر نيزه  مھاجم خشمنده و   انتقام "صلح وآرامش " ، "

  ای شبيه است که برای نخستين بار در تاريخ امپرياليزم به وقوع خواھد پيوست
در تاييد تجاوز  _ ولو در قالب کلمات و جمQت زيبای ادبی _ ھرگونه تفسير به اصطQح فلسفی 

" و " دولت منتخب مردم" ،" طالبان وحشی و فاقد فرھنگ انسانی"و جنگ امريکا برای سر کوب 
ذريعه تجاوزگر، سرابی است  بس فرينده که در تموج آن موضع " ز سازی افغانستان با

تجاوز را با نفرت و انزجار بايد محکوم . ايدئولوژيک و سياسی مفسر را ميتوان مشاھده نمود
                                  »در رابطه رھيافت از اين بن بست موجوده، اميد که در آينده نزديک بحثی دنبال شود.کرد

  

                                                                ▼▼▼▼                                                                   
  

  توخی زير عنوانکبير  ) ٣١/١٠/٢٠٠١ مؤرخ (  ۀ از نوشتیبخش
  » در قبـال افغانستــان  درنگی مختصر؛ بــر سـياسـت امپـريالــيزم امريکــا «  

  شھروند ٢٠٠١ مطابق دوم نومبر ١٣٨٠ آبان سال ١١جمعه  ) ۶٣٠( اين مقاله  در شماره  
بر ضد تجاوز   نخستين  نوشته، و  که بريده آن شماره  نزد نويسنده موجود است چاپ شده است

يی می باشد  و دومين امپرياليزم  جنايتکار امريکا در سطح امريکا و کانادا و کشور ھای اروپا
  "…  آزمونی از نو و "نوشته بر ضد تجاوز  از رفيق موسی است  به نام

  

  

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘   
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و از پورتال  در ھمين برھۀ زمان که  اخوان جھادی و طالبی واقعيت اصلی و اساسی دين ... « 
گذاشته و تبديل به ساطور دست  خدايان اصلی خود ؛ يعنی  امپرياليزم جنايتکار اسQم را به نمايش 

 در سطح -شده، گامی است راه گشا و متعالی ، و در نوع خو د ... و غارتگر امريکا، انگليس و
  . بی نظير - کشور 

  .            شاد و پيروز باشيد

!  دۀ آن مرگ بر امپرياليزم جنايتکار امريکا و دولت دست نشان  
زنده باد مبارزۀ خلق ھای جھان به خاطر سوسياليزم ! دم غيور وآزاديخواه افغانستان  زنده باد مر
!و کمونيزم   

 ▼▼▼▼ 
  .  

            از نوشته توخی زير عنوان بخشی                                       

    !»  آزاد افغانستان –ان آزاد افغانست"  به پيشواز  چھارمين  سالروز بنيانگذاری  پورتال   « 
  

  

           
  

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘   
  
  

  
    ▼    

  نام توخي به 6/3/2008بخشي از مقاله مؤرخ 

  "در باره نقشه جديد  جهان توسط امپرياليزم امريكا  "
        

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘   

   )٢٠١٢/ اگست  /  ١٧( 
نجره  يک وطن پرست  حکه بار نخست از"  و يا فنا شويد بيدار شويد"      شعار    

ر واقعيت امر از جمله شعارھای بسيار دانشمند ، دلير و مبارز فرياد شده ، و اين ، د
مھمی  است  که نياز مبرم خلق ھای در بند افغانستان اشغال شده را می رساند  که ھر دم 
و ھر لحظه دراثر آتش سQح ھای مرگبارقويترين قوت ھای امپرياليستی جھان در 

و داشته ھمسويی و زير  رکابی  بوکشان قQده بگردن شان به ھQکت می رسند و منابع 
ھای پيدا و ناپيدا و دست نخورده کشور شان  در معرض تاراج و غارت و نابودی ھمين 

در راس امپرياليزم درنده خوی و جنايتکار امريکا  که در فکر و _ قدرت ھای چپاولگر
  .ذکر تجزيه  سر زمين واحد و يکپارچه و باستانی شان  ؛ می باشد 

ی فرزندان  اين سرزمين  استعمار شکن که مارکس         بلی، بيداری وحدت  و ھمسوي
 به ستايش گرفته ١٩١٩آنان را  تشنه آزادی  لقب داده و لنين وصول استقQل شان را در 

  .   و پيشگام مبارزه ملل جھانش خوانده ، نياز زمان اشغال و اسارت می باشد
  !به برپايی يک محور مقاومت داغ بيانديشيم که نياز مبرم زمان است 

  !زنده باد وحدت و يکپارچگی مردم و کشور افغانستان
شکسته باد ماشين عظيم جنگی امپرياليستی که آغشته به خون خلق ھای افغانستان ، 

  !اعراق و جھان می باشد
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         وكرزي و ريچادرز فرمانده سابق نات                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

!   مزدور ، ننگت باد   
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                                                   ▼▼▼▼                                               
                                                      

بخاطر حمله  اخـير ارتش جنايتکار امپرياليزم امريکا و ناتو به وnيت ھلمند و کشتارانسانھای «  
  »ھای بی گناه و بی دفاع 

  آزاد افغانستان مورخ–در پورتال افغانستان آزاد گرفته شده  از مقاله 
 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘   
 

  از  آغازين روز هاي  تجاوز ارتش رهزن سوسيال امپرياليسم شوروي به افغانستان ، امپرياليزم امريكا 

 جنگي  كه همواره بر تداومش آشكارا اصرار مي _عالقه زيادي در امر شكست شوروي از طريق جنگ 

ل را در كيسه و خورجين احزاب  نشان داد؛ چنانچه پول هنگفت ششصد ميليون دالر در سا_ورزيد 

در گستره .  واريز نمود_ اين جاسوس چند سره _بسته بندي كرده اش بخصوص در جيب حمكتيار 

فراخ مطبوعات نيز  انرژي فوق العاده اي به خرچ داد، تا خلق به پا خاسته افغانستان را به تبعيت 

جهالت و حماقت، هزيان گويي و ديده .  خريداري شده اش وادارد "رهبران" و " اميران"وپيروي از 

درآيي و بسا عيوب شرم آور و سخت ننگين دلقكان فرومايه را به حساب صفات و محسنات نيكوي شان 

و در وصف كرامات و معجزات آنها فسانه ها ساخت و ترانه ها سرود؛ حتي مقام عرفاني و مرتبه  . رقم زد

 و امثالهم را به آنان اعطا فرمود "ابدال"،  "غوث"،  "طبق"،  "ولي"،  "مرشد"،  "پير": تصوفي از قبيل

 "همانگونه  كه سوسيال امپرياليزم روس و اجيران بومي و جهانيش در مورد صفات جنگي و كرامات  ( 

و گاهي هم، سر پنجه ي الطاف و نوازش بر سر و سيماي ).  به گزافه گويي پرداختند "قهرمان مسعود

مه سعي و كوشش، اينهمه تالش و تقال براي چــــه ؟ آيا صرفاً به خاطر اينه! دوشيزگان شان كشيد

شكست  ونابودي كمونيزم روس بود،  ياكه براي تاكيد موقعيتش من حيث به اصطالح منجي صلح و 

كنترول بر موقعيت  استراتيژيك افغانستان و دسترسي به منابع و )عمدتاً(پاسدار آزادي ملت ها؛ يا 

   عظيمي كه در اين كشور وجود دارد؛ بود؟ذخاير زير زميني

 

اش ) سيا ( گ و نفرين بر آنانی باد  که اشغال کشور توسط امپرياليزم جنايتکارامريکا و اجنت نن
مردمی در حال " باز سازی افغانستان " ھای امريکا و " کمک" حامدکرزی را تائيد مينمايند و به 

!گلو پاره ميکنند) اوباما ( يزش را فريب می دھند و در مدح و ثنای نماينده آن خ  
بلی خواننده ی بادرد که از اين کشتار دسته جمعی ھم وطنانت توسط امپرياليزم غدار امريکا و 

 شکل  -"دولت"شرکاء  قلب  پر مھرت به درد آمده ، بدرستی آگاه ھستی که  اداره استعماريی بنام 
 و سازمان سيا  يکتن از اعضايش را که در بی غيرتی و منفعت جويی و فروش -يک گرفته کارتون

ای توانمندی " دولت " کشور در تاريخ استعمار جوره ندارد،  در رأس آن گمارده است ، چنين 
 ندارد ، حال بخوان که  استعمار چطور  C I A پاک کردن بينی اش را بدون  اجازه  سازمان 

:مستقل تراشيده  است برايش ھويت   
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بعد از شكست مفتضحانه عساكر متجاوز سوسيال امپرياليزم روس  در افغانستان، تاكتيك مداخله  

چناچه از آن تاريخ تا كنون اياالت متحده امريكا در نقش  . امپرياليزم امريكا در كشور ما تغيير نمود

 آزاد "  و"رهانيدن" نموده، و طوري آشكار ساخت كه گو يا با دولت بي عالقه به امور افغانستان تظاهر

 مردم افغانستان از چنگال روس رسالت و مسئوليتش در برابر اين كشور به پايان رسيده است  ؛ "كردن

 نظامي افغانستان را ذريعه كارشناسان - ولي در خفا سير حوادث خونين و رخداد هاي رنگين سياسي

تي اش به طور جدي تحت نظرگرفته و به گونه نامرئي مداخله ويرانگر و  نظامي و اطالعا- سياسي

  .خونبارش را به وسيله اجيران ساطور بدست و راكت بدوش اسالمي اش كماكان دنبال مينمايد

 

▼▼▼▼ 

    » ملل متحد، چماق دست امپرياليزم امريکا  «                                    
 مطابق ١٣٧٥ مرداد ١۵ جمعه ٢۶١ شماره   ھروند   سال  پنجمش"  در نشريه  که مقالهبخش از

   چاپ شده است و در سايت پيام آزادی  و سايت بابا نشر شده١٩٩۶سال 
 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘   

  

     

ي   داخلي اش،  وتسخير منابع مهم جهاني و حفظ  سياس- امريكا براي مقابله با بحران  هاي مزمن اقتصادي 

 برتري مافوق _ نبود حريفش   شوروي را غنيمت بزرگي شمرده _برتري ژئوپوليتيكي خود در سطح جهان 

قبل از حمله به يوگوسالوي تضاد هاي ملي را در .  بزرگ نظامي خويش را مغرورانه مورد استفاده قرار داد

  ).    1999 (بعداً به آنكشور حمله برده، آنرا شقه شقه كرد.   انفجار آن، رسا ندآنكشور كثيرالملل، به نقطه 

 كه  شرايط از _مليت ها و اقوام با هم برادر  را ) نسبي( نيز ، همزيستي   باهمي  ) افغانستان( و در كشور ما

نستان ذريعه باند هاي   از آغازين روز هاي تجاوز  شوروي به افغا_هم پاشي آنرا شوروي  تدارك ديده بود 

 به نيويارك را دستĤويز قرار 2001 سپتامبر11، در پي آن حمله دراماتيزه شدهجهادي و طالبي اش بهم زد 

به افغانستان تجاوز كرد و متعاقب آن اقدام  )  ISAF(» نيروي امنيت و دفاع بين المللي« داده ، زير عباي  

  .به اشغال عراق نمود

 

 ▼▼▼▼ 

   »کار زار انتخاباتی دولت کرزی و تطھير آن توسط آقای رحيم رسول «بخشی از مقالۀ 
  ودر سايت پيام آزادی نشر شده).١٣٨٤ (٢٠٠٥ اکتوبر٧موزخ " شھروند " ١٠٢٤در شماره  

 
 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘   
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▼ 

 

  پايگاھھای نظامی امپرياليزم امريکا در جھان« 
  »افغانستان کرزی" دولت " وآرزوی   رئيس

  عنوان ها

  :    در آمدي بر موضوع- 1

 :  بحث تاريخي سرمقاله مانتلي ريويو- 2

 :   نگاهي به كاهش و افزايش پايگاههاي نظامي امريكا- 3

 :  حفظ دايمي پايگاه نظامي- 4

 :  هدف اقتصادي پايگاه نظامي- 5

 :امي  ماهيت مداخله گرانه  پايگاه هاي نظ- 6

 :  اهميت استراتيژيك پايگاه از ديد دكترين نظامي امريكا- 7

 :  سربازان پايگاه  ومسئله جنايات - 8

 :  تعريف پايگاه نظامي - 9

 : مقوله پايگاه نظامي، يا انعكاس مالكيت خصوصي-10

 :    كرزي" رئيس  دولت  افغانستان " انكشاف پايگاه نظامي امريكا بعد از جنگ سرد وآرزوي-11

 : تيوريسين هاي نظامي امريكا و گستره نفوذ پايگاه نظامي-12

 :   پايگاه نظامي، نگهداري زندانيان و پرواز هاي جاسوسي سيا-13

 :   نگاهي گذرا به پايگاه  نظامي بگــرام -14

  يكي از وظايف اصلي پايگاه،  جذب افراد بومي به خاطر كسب اطالعات و كار استخباراتي بر -15

 :ر  شان   ميباشدضد كشو

 : رازهول انگيز جنايت پنهان ساخته شده امپرياليزم روس  در پايگاه نظامي باالحصاركابل-16

 :  استقرار دايمي پايگاه نظامي نياز قبلي به پايگاه فرهنگي دارد-17

 : صدور فرهنگيان ، به آرزوي تسخير نامرئي  برخي از كشور ها-18

 :ركوبگر آن پايگاه نظامي مخفي و نقش س-19
 

 

     "افغانستان  کرزی "  دولت " ھای نظامی امپرياليزم امريکا در جھان  و آرزوی رديس پايگاھ"        
  نوشته شده و سايت ) ٢٠٠۵ل كتوبر ساا( دارای عنوان فوق می باشد که 

 شده آاد افغانستان نشر –ھای افغان جرمن ، بابا ، پيام آزادی و پورتال افغانستان آزاد 
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◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ 

  

                                 

     

▼▼▼▼ 
  

  

    
  دمراجعه شو" افغانستان آزاد آزاد افغانستان " و پورتال"پيام آزادی"به وب سايت        

  

  

  " در امريکای nتينCIAپاره ای از عملکرد ھای گذشته ی سازمان   "
  "  در افغانستانC I Aگوشه ای از عملکرد ھای  "

  

  يل مراجعه شود                  به عنوان ھا ی ذ   )              ١۵/١/٢٠٠١( تاريخ    
  . در آمد مختصر بر موضوع -١
در امريکا " درسگاه  تحقيق و شکنجه " يا "  مدرسه ديکتاتور ھا "    تأملی  گذرا به - ٢

  .  nتين
  . سيا  به مثابه يکی از نھاد ھای حفاظتی سرمايه ھای امپرياليستی -٣
کای nتين کدام اھدافی را  سازمان سيا برای سرنگونی رژيم ھای ضد امپرياليستی در امري-٤

  نشانی می نمود ؟
و نظرات  امريکا) obs(  درنگی برعملکرد ھا ی يکی از افسران سازمان حفاظت عمومی -٥

  .وی در مورد شکنجه 
 سخنی چند در مورد ميتود ھای شکنجه که سيا به عوامل بومی در امريکای nتين آموزش -٦

  .می داد 
نجه توسط عوامل سيا دربرخی از کشور ھای امريکای   شمه ای ازاشکال و اعمال شک-٧

    nتين
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  ▼             
  

  "  افغانستان آزاد آزاد افغانستان" و پورتال"پيام آزادی"به وب سايت  
  مراجعه شود

  
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘  

  
 اين قلم در رابطه با تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا و موضعکه نقل سبب دين ب

،  موجب خستگی خواننده گرامی نشود  بيش از اين  ، از نوشتار ھای نشر شدهشرکايش 
     ◙ . ز متن نگاشته ھا  خود داری شد از انتقال  بخش ھای ديگر  ا

  

      تذكر الزم                                                

 آگاهانه از  آنها، اسامي  نشر نامه هاي خصوصي افراد به خاطر احتراز از متهم شدن

  توخي . طرف اين قلم حذف شده است

  

  

  " در افغانستانCIAگوشه ای از عملکرد ھای سازمان " عنوان ھای  نوشتۀ  
  
  . در قبال افغانستـان  ملی گذرا ؛ بر سياست امپرياليزم امريکا تأ-١
  . امپرياليزم امريکا برای  تسخير افغانستان به  کدام شيوه ھا متوصل شد -٢
 بعضی ابعاد مھم کار کرد ھای سازمان سيا کـه منجـر به کمترين عکس العمل مردم در -٣

  .برابرتجاوز آشکار امريکا به افغانستان گرديد
  . سازمان سيا با کدام نھاد  ھا در افغانستان  اعمال نفوذ می کرد-٤
  .   فعاليت سيا در قالب انجو ھا در افغانستان-٥
ًزندان ھای افغانستان و زندان ھای اعمار شده توسط امريکا ،  تماما تحت نظر مستقيم -٦

  .اداره می شوند  سيا
◌َA-زندان ھای رسـمی   
B-زندان ھای خصوصی   
  ] Private Military Companies ( PMC ( [ بر ارتش ھای خصوصی مروری-٧
   درافغانستانCIAی "راما" تا KGB ازخاد  -٨
A- نگاھی اجمالی به خـاد KGBفـشQو اســ    
B-  خاد  کرزی مساوی  موساد اسرائل [  رياست عمومی امنيت  ملی افغانستان[ 

                                                                                                                     
                                                                                                     

  


