
www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com 1

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  مير عبدالرحيم عزيزداکتر 

٣/١٠/٢٠١٠  
  
  

  

  يورش سياسی و فرھنگی نظام آخندی
   به سوی افغانستان

  
  

ن کشور روز افزون است که شايد منتج فشار امريکا، اسرائيل و ساير متحدين غربی بر ايران نسبت پروگرام ھای اتمی اي

ايران ھم سعی دارد تا ازين تنگناه بيرون .  سيسات نظامی و اقتصادی آن گرددأاقتصادی و حتی انھدام تتحريم به تطبيق 

رفته و در سطح منطقه و جھان دوستانی  سراغ نمايد که حد اقل بتوانند ايران را در بعضی جھات ياری داده و محاصرۀ 

  .خنثی نمايد اقتصادی غرب را سياسی و

  

 سال ھرج و مرج ٣٢.  استايران آخندی فاشيستی ظام افغانستان مستعمره و برده با رئيس جمھور بی عزتش، آماج اول ن

ايران  در تمام .   در افغانستان ميسر ساختنظام آخندیبھترين فرصت سرمايه گزاری ھای سياسی و جاسوسی  را برای  

شته و در ارکان دولت مستعمراتی کابل به سويۀ در افغانستان جاسوس و دست نشانده دا)  مذھبیمذھبی و غير(سطوح 

نظام بھترين وسيلۀ تبليغات مذھبی زب وحدت  ھای حشاخه.  و سفير مزدور تربيه کرده است) سيد مخدوم رھين(وزير 

انی آلۀ دست فرھنگی و سياسی ايران بوده   گروه ھای ضد ملی شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی رب.اندشده  آخندی 

   تمويل و حمايت"واواک"کميتۀ مسعود شناسی که يک تعداد از بی وجدان ترين افراد عضويت آنرا دارند، از جانب .  اند

 سابق را در خدمت خود قرار داده و از آنھا استفادۀ "کی جی بی" يک عده از عمال   ھمچنان"واواک".  ميشود

تمويل يک تعداد از سايت ھا، نشرات درون مرزی و بيرون مرزی، راديو ھا و تلويزيون ھای .  ی نمايدخباراتی متاس

دستور ميدھد که ھم ه ميھن مانند روان فرھادی فرومايه و خاين ب به اشخاص "واواک".   است"واواک"دوش ه افغانی ب

با اين پشتوانۀ قوی در .  افغانستان تبليغ نمايد  ضد مردم و کشورشبهخندی و آو به نفع نظام در عقب تلويزيون رفته 

به کابل آمد تا اخطار خود را نسبت حضور قوای امريکا و برای سفر يک روزه  مارچ ١٠افغانستان، احمدی نژاد به تاريخ 
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اليت ھای  را در  افغانستان در قبال فعنظام آخندی ًعواقب ناشی از آن شخصا به غالم بچه کرزی تسليم نموده  و جايگاه 

  .اخير جاسوسی و ضد جاسوسی تثبيت نمايد

  

و ھمراھان وارد ميدان ھوائی کابل شد و مورد استقبال قسيم رئيس جمھور تقلبی نظام آخندی طيارۀ حامل احمدی نژاد 

 نام سيد مخدوم رھين يکی از عمال.   مستعمراتی  کابل قرار گرفتعده ای از اعضای کابينۀ نظامفھيم معاون کرزی و 

 بيشتر به وی بد گمان "واواک"ديرينۀ ايران در افغانستان در لست پذيرائی کنندگان نبود تا مردم  نسبت ارتباطات اش با 

  :با کرزی گفت در جريان مراسم تعارفی احمدی نژاد  . نشوند

 اين حوادث اجازه پيشرفت به کشور ...بيگانگان نمي خواھند افغانستان به صورت مستقل اداره شود " 

  ". اما اميدواريم دولت اين کشور ھر چه سريعتر به وحدت و استقالل کامل برسد. افغانستان را نمي دھد

  :،احمدی نژاد به ارتباط موجوديت قوای امريکا در افغانستان متذکر شد

) امريکائيان(آنھا .  دی استال جينجا چه می کنيد؟ اين يک سؤا.   کيلومتر دور استيد١٢٠٠٠شما "  

ميخواھند به ضد آنھا خودشان تروريست ھا را خلق کردند و حاال ميگويند که .  دوگانه بازی می کنند

   ."تروريزم بجنگند
 

  :که بتواند از موقف بادار خود يعنی امريکا دفاع نمايد، گفتنغالم بچه کرزی بدون اي

يس جمھوري اسالمي ايران بسيار مسرور ھستند و باعث ئکشورم از حضور آقاي احمدي نژاد رمردم " 

   ".عزت و افتخار است

  :وي افزود

کند و ما خواھان گسترش  ھاي ايران در دوران جھاد و مبارزه با تروريسم تشکر مي افغانستان از کمک" 

گيريم و  ھاي مختلف سرمشق مي ھاي ايران در زمينه ما از پيشرفت . ھر چه بيشتر روابط با ايران ھستيم

  بايست خاطرنشان ساخت که دو روز قبل گيتس به کابل ".کنيم به برادري و ھمسايگي با کشور ايران افتخار مي

  :گيتس گفت  .آمد واز روش دو گانۀ ايران در قبال بحران افغانستان انتقاد نمود

 ايران بايد در معامله . ايران ھم با دولت افغانستان ادعای ھمکاری دارد و ھم طالبان را کمک می کند" 

    ."با دولت افغانستان راستکار باشد

  

  احمدی نژاد در ضيافت نان چاشت اظھاد داشت که

ھا ھزار نفر را کشته و آواره    نظام سلطه به بھانه مبارزه با تروريسم به کشور افغانستان آمده و ده" 

را کاھش داده و  زان، ميزان تروريسمھاي علمي معلوم شود که آيا حضور متجاو بايد با روش. کرده است

  :ادامه داداحمدي نژاد يا افزايش داده است؟ 
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دانند که چگونه زمينه  گران منطقه را ترک کنند، در اين صورت مردم منطقه بھتر مي بھتر است سلطه" 

  ".ھاي صلح، دوستي و پيشرفت را فراھم کنند
  

ت معيتی اش از اقدامات آخندی و ھيأن به رئيس جمھور نظام  مجددی رئيس مجلس سنا ضمن خوش آمديد گفتصبغت هللا

  :جھان غرب انتقاد نموده و گفت

با وجوديکه از "  .آورند  یم  منطقه را به اشغال خود دری آنھا به بھانه مبارزه با تروريسم، کشورھا" 

ت أ جرنمعلوم نيست  مجددی اي.  درا در بر ميگيرامريکا امريکا  نام نبرد، اما جملۀ وی ھمه کشور ھای غربی به شمول 

ًباشد تا از آنھا عمدا انتقاد  دستور گرفته  از ايشان شايد ھم.  دست آورده که از ولينعمت ھای خود انتقاد نمايده را از کجا ب

  .  نمايد که بدينوسيله از ھويت ضد ملی اش کاسته شود

  

خندی ايران به کابل زمانی اتفاق افتاد که فعاليت ھای سفر يک روزۀ احمدی نژاد رئيس جمھور تقلبی نظام فاشيستی آ 

مراجعه شود به مضامين ھمکار پورتال محترم آقای (جاسوسی و ضد جاسوسی در منطقه به اوج خود رسيده  است 

 معنی خاص خود را  مارچ١٠ روز ساعات اخير در آباد به کابل و سفر کرزی به اسالم سفر عاجل احمدی نژاد ).  موسوی

 .   که مستلزم دقت و موشکافی بيشتر خواھد بوددارد

 

    

   

  

   


