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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۴ نومبر ٠۵

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢۵٣  

  

  نفوذ رژيم آخوندی ايران در برگزاری دھم محرم

ردمداری امپرياليستم جنايتکار امريکا تاکنون که بيشتر از سيزده سال می از ھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی به س

گذرد، افغانستان به يکی از کشور ھای بی در و پيکر مبدل گرديده و نه تنھا ھر نوع بنــُجل سرمايه در اين کشور 

مذھبی و دينی کشور استعمار زده به فروش می رسد، بلکه ورود انواع و اقسام فرھنگ ھا، رسم و رواج ھا و مراسم 

  . ھای دور و نزديک نيز آزاد گذاشته شده و ھيچ نوع ممانعتی در گسترش آن وجود ندارد

در اين ميان استخبارات منطقه فرصت را غنيمت شمرده و به شکل سيستماتيک و سازمان يافته برخی از اين مراسم 

ش دارد تا از اين طريق قدرت و نفوذ خود را در ھای مذھبی را به شکل خيلی ماھرانه رنگ و بوی سياسی داده و تال

از جمله استخبارات رژيم ضد مردمی و آخوندی ايران از راه ھای مختلف به خصوص از . بين مردم به نمايش بگذارد

  .بيشتر از ھمه فعال بوده و تبليغات وسيعی را برای مذھب شيعه به راه انداخته اند» خمينی«طريق بنياد 

اسوس در دولت پوشالی کابل که آستان بوس دستگاه مخوف واليت فقيه می باشند، ھمه ساله با استفادۀ مشتی وابسته و ج

سياسی، مراسم عزاداری و دعا خوانی روز دھم محرم را در شھر ھای بزرگ کشور، مخصوصاً به شکل گسترده در 

  .شھر کابل به راه می اندازند

شير و چای در نقاط مختلف شھر، راه اندازی قطار ھای طوالنی از نصب پارچه ھای سياه، ايجاد غرفه ھای توزيع 

موتر ھائی که در آن بيرق ھا و پارچه ھای سياه نصب گرديده، نصب بيرق ھا بر موتر سايکل ھا و باالخره راه اندازی 

 می مراسم دعا خوانی از روز اول محرم در تلويزيون ھای خصوصی که از طريق رژيم سفاک ايران حمايت مالی

  .دھد ست که در روز ھای محرم، چھرۀ شھر را به کلی تغيير میئی گردد از کار ھا

جالب اينجاست در اکثر محالتی که در چھارراھی ھا و سرک ھا برای توزيع شير و چای ايجاد گرديده و با پارچه ھای 

. يران به وضوح ديده می شودسياه پوشانده شده، عکس آيت هللا خمينی رھبر سفاک دولت فاشيستی جمھوری اسالمی ا

تصوير اين جالد به وضوح بيانگر آن است که در عقب تمامی مراسم دعاخوانی و عزاداری دھم محرم و مصارف 

  . ھنگفتی که در اين روز به مصرف می رسد، استخبارات رژيم خونخوار دست دارد

 را آگاھانه در گرداب تضاد ھای مذھبی قرون و اعصار از نظر ما اصل احترام به آزادی عقيده يک چيز است و کشور

يعنی به ھمان اندازه که خود را مکلف می بينيم تا از اولی به دفاع بر خيزيم، مبارزه عليه . غرق نمودن، چيزی ديگر

 آحاد جامعه به خصوص روشنفکران پيشرووظيفۀ نه تنھا وظيفۀ خود، بلکه را روند خاينانه و تجزيه طلبانۀ دومی 
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دانسته، از ھمه می خواھيم با افشاءگری شان، به ھيچ فرد، نھاد و يا گروھی اين اجازه را ندھند، تا زمينه ھای بروز 

  . را باز ھم تدارک ببينند٩٠سگ جنگی ھای دھۀ 

  

   تن از افغان ھا در تنگۀ بسفر٢١غرق شدن 

تن از ھموطنان ما که در  ٢١روز بيش از در اين .  عقرب روز خونين ديگر برای مردم درد ديدۀ ما بود١٢دوشنبه 

  افغانستان به ھزاران مشکل خود شان را به ترکيه رسانده بودند و مییی از زندگی دوزخ آسا و طاقت فرساتالش رھائ

 سياه غرق شده و جان ھای شان را از دست بحيرۀخواستند از آن طريق به اروپا بروند در محل تالقی تنگۀ بسفر و 

  .دادند

داد که ظرفيت انتقال اين تعداد مسافر را نداشت  شتی چھل تن را که اکثريت آنھا افغان ھا بودند در حالی انتقال میاين ک

ھنوز از سرنوشت باقی قربانی ھا خبری در دست نيست و احتمال دارد که . و در وضعيت بد جوی نيز قرار گرفته بود

 کودک و تعداد زن نيز ديده ١٢در ميان کشته شده ھا . ت داده باشندبيشترين تعداد اين سرنشنيان جان ھای شان را از دس

  . می شود

اين اولين بار نيست که تعدادی از توده ھای ستمديده و درد کشيدۀ ما ھزاران کيلومتر دور تر از خاک شان طعمۀ ماھی 

ضعيت بحرانی زندگی در فقر، بيکاری و و. ھا می گردند و آرزوی داشتن زندگی بھتر را با خود به گور می برند

ی، مصارف ھنگفت راھی کشور ھای اروپائافغانستان باعث گرديده که ھزاران نفر از راه قاچاق و با پرداخت 

  . و راه ھای صعب العبور از دست بدھندابحاری و استراليا گرديده و صد ھا نفر جان ھای شان را در امريکائ

ما حاکم باشند، مردم ما به خوشبختی ۀ اليسم بر سرنوشت توده ھای رنج ديدکه دولت پوشالی و وابسته به امپري تا زمانی

ی از زندگی پر يگانه راه برای رھائ. ز محتمل استنخواھد رسيد و وقوع چنين رويداد ھای خونين و غم انگيز ھر رو

 دموکراتيک  –ملی از درد و رنج جاری، راندن سگان درندۀ اشغالگر و سرنگونی دولت دست نشانده از طريق انقالب 

  .است و بس

  

  


