
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢دوم جنوری 

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴۶(  
  

  : ھيلی کوپتر ھای روسی آغاز می شودۀوسيله کشتار افغان ھا برای بار دوم ب

چند روزی از شش جدی سياه روز تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان نگذشته است که فدراتيف ھنوز 

روسيه به حيث ميراث دار سوسيال امپرياليزم شوروی سابق اولين دسته ھيلی کوپترھايش را در اختيار اردوی 

  .پوشالی می گذارد

 می باشد، اولين دستۀ آن که ١٧V -۵ Miر ھا که از نوع خبرگزاری ايتارتاس گزارش کرده است که اين ھيلی کوپت

 فروند بود، تحويلدھی آن آغاز شده است و به ھمين سلسله متخصصين روسی به افغانستان رفته اند تا در ٩شامل 

  .عرصۀ آموزش به پيلوت ھای افغان کمک کنند

 ھيلی کوپتر ديگر ١٢ر در حال تدارک شرکتی که اين ھيلی کوپتر ھا را توليد می کند گفته است که در حال حاض

بھای اين ھيلی کوپترھا که به . نيز به افغانستان می باشد که سالروان ميالدی به افغانستان تحويل داده خواھد شد

 مليون دالر می رسد از طرف امپرياليزم جنايتگستر امريکا پرداخته می شود که قرارداد آن  در ٣٧۵بيشتر از 

 بين شبکۀ صادراتی نظامی روسيه  و قومندانی قوای زمينی اياالت متحدۀ امريکا به ٢٠١١ال بيست وششم ماه می س

  .امضاء رسيده بود

با آن که افغانھا درس امپرياليست ھای روسی را به خوبی داده اند و ھيچ گاه شکست ننگين شان را در افغانستان 

 منافع اقتصادی اش با ھمدستی اشغالگران فراموش نخواھند کرد، ولی اينک يک بار ديگر روسيه به خاطر

امريکائی به دولت پوشالی امريکا ھيلی کوپتر ھای پيشرفته می دھد تا در فردائی که مردم قھرمان ما عليه 

اشغالگران بر می خيزند و راھی سنگر ھای استقالل می گردند، بيشتر و بھتر سرکوب و نيست و نابود گردند، ولی 

اموش می کنند که مردمی که دارای ارادۀ قوی برای استقالل خواھی اند، از چنين حربه ھائی اين امپرياليست ھا فر
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روس ھا را به زانو درآورده اند اينبار نيز قطعات محدود و غير محدود » قطعات محدود«نترسيده و ھمانطوريکه 

  .امپرياليست ھای رنگارنگ را به زانو خواھند آورد

  

  !!! بر نوکرنوکر به نوکر می گويد لعنت

نادر نادری، فھيم حکيم، غالم محمد غريب ( تن از کميشنران استعمار زده ۴پس از آن که حامد کرزی مدت کاری 

را در کميسيون به اصطالح مستقل به اصطالح حقوق بشر تمديد نکرد، اين مسأله باعث ) و حميده برمکی

و » کبريتی«خته شد و از ميان ھمه،  گردانندگان سروصدای پوچ رسانه ای شد و از آن انفجاری ضد حقوق بشر سا

اين . روزنامۀ ھشت صبح يخن پاره کردند و آن را خالف منافع مردم افغانستان خواندند» اخگری«و » سنجری«

کبريتی ھا نمی دانند که چيزی که در اين ميان اين جنگ زرگری گم شده است، نابود شده است، ھمان منافع مردم 

  .است

رفتند و در چھار ديواری ھای بزرگ ) حامد کرزی(پيش رئيس نوکران " جامعه مدنی"سله نوکران به ھمين سل

ارگ شکايت کردند که کميسيون حقوق بشر مستقل نيست و در خدمت خارجيان قرار دارند و به اين صورت نوکر 

  .به نوکر گفت که لعنت به نوکر

" جامعه مدنی"می شناسند، رئيس پوشالی را بھتر و خوبتر از را " جامعه مدنی"اما مردم شريف افغانستان به خوبی 

را ھم بھتر و خوبتر از ھر کبريتی و سنجری و اخگری " سيما سمر"می شناسند و کميسيون مستقل حقوق بشر خانم 

ا می شناسند، که ھمه نوکران زرخريد اشغالگران می باشند و فقط با قلقه کردن نام مردم به آنان بدترين خيانت رو

  .می دارند

اتھام زنان بايد بدانند . اما چيزی که در اين ميان دردناک است، ھمان اتھام چپی زدن به اين کميسيون ناميمون است

اگر . که چپ انقالبی را با اين نوع ملعبه ھا کاری نيست و با تمام توان عليه اين ابزار استعماری مبارزه می کنند

ان چپ ھا می بود که خوشبختانه نيست، به گزارش و مزارش نمی کميسيون حقوق بشر فرض محال در دست

  .را می داد که ھر لحظه به مردم خيانت می ورزند) داخلی و خارجی(پرداخت يکراست حقوق آنانی 

  

  حمله بر اينجو ھا در مصر، افغانستان چه؟؟

تجربۀ جديد استعمار نوين . تھميشه و به طور متواتر گفته ايم که اينجو ھا مراکز جاسوسی و استعمار زدگی اس

نشان می دھد که اينجو ھا در راستای استعمار ملل، نقش خوبی برای شان انجام داده است و بی جھت نيست که 

  . نخستين حملۀ مصری ھا عليه خارجی ھا از اينجوھای موجود در قاھره آغاز می شود

 اينجو که شماری از آنان مربوط به امپرياليست ھای امريکائی ١٧که در مصر روز پنجشنبه گذشته بر پس از آن 

باال ) شخص وزير(بود، حمله صورت گرفت، يک باره سرو صدای وزارت امور خارجه و وزارت دفاع امريکا 

صورت بگيرد، اياالت ) !!!مراکز دموکراسی(شد و حتی تھديد کردند که در صورتی که اين حمالت بر اينجوھا 

  . مليارد دالری به مصر را بازنگری خواھد کرد١.٣متحدۀ امريکا کمک ساالنه 

مصری ھا باور دارند که اينجوھا وابستگی شديد به کشورھای کمک کننده دارند و ھمين امر سبب می شود تا اين 

اما از آنجائی که .  رو بايد بسته شونداينجوھا به حيث ابزار مداخلۀ کشورھای کمک کننده عمل نمايند و از ھمين

ھنوز دولت مصر يک دولت مردمی نيست و وابستگی شديد به پول ھای امپرياليستی دارد، ناگزير در برابر تھديد 

  !!امريکا کوتاه آمد و به امپرياليست ھا اطمينان داد که چنين رويدادی تکرار نخواھد شد
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ولی به خوبی نقش انجوھا را در استعمار کشور شان فھميده اند و مصری ھا که ھنوز تحت اشغال قرار ندارند 

احتماال اکنون بايد بيش از پيش فھميده باشند که اينجوھا برای استعمارگران از چه اھميتی باالئی برخوردار ھستند 

شده، به که با يک حملۀ کوچک بر آن ھياھو راه می اندازند و شخص وزير دفاع امپرياليزم خونريز وارد ميدان 

  .تھديد می پردازد

تأکيدمی کنيم بدون (اما افغانستان چه؟ افغانستانی که مستقيما تحت اشغال قرار دارد، ھمه بايد بدانند که اينجوھا 

مطمئناً اگر روزی مردم بر . از چه قماشی و از چه جنس ننگينی ھستند که در خدمت اشغال قرار دارند) استثناء

شان دفاع !!!! ان امپرياليزم به اعتراض خواھند پرداخت و از اين کانون ھای دموکراسیاينجوھا حمله کرد، سرمدار

  .خواھند کرد

در حال حاضر در افغانستان به ھزاران اينجو در بخش ھای گوناگون و به خصوص در بخش کودکان و زنان و 

استعمار به اربابان زمين و مارکيت عدالت انتقالی کار می کنند که ھمه نوکران زر خريد استعمار ھستند که از پول 

و سالون و قصر و فروشگاه و گروپ ھای گوناگونی رسيده اند و روزی مردم بر اين اينجو ھا حمله خواھند برد و 

  .قصر و مارکيت و گروپ ھای شان را با خاکستر يکسان خواھند کرد

  

  :ھفت مليارد دالر در چنگال خونين پوشالی ھا

 که مأموريت فروش ذخاير طبيعی افغانستان را به امپرياليست ھا و شرکت ھای مربوط به وزارت معادن افغانستان

 جدی اعالن کرد که قرارداد اکتشاف و استخراج حوزۀ نفتی آمو دريا را برای بيست و ٧آن دارد، روز چھارشنبه 

 ٧ان از اين راه نزديک به پنج سال  با شرکت ملی نفت چين به امضاء رسانيده است که در بيست وپنج سال افغانست

  .ميليارد دالر عايد خواھد داشت

حوزه نفتی آمو دريا که در سر پل موقعيت دارد با داشتن ھشاد و ھفت مليون بيرل نفت يکی از بزرگترين حوزه 

ھای نفتی افغانستان به شمار می رود که مورد توجه شرکت دولتی چين واقع شده است و قرار است با يک شرکت 

اين دومين سرمايه گذاری . کار سرمايه گذاری در اين بخش را به زودی آغاز کند» وطن گروپ« به نام داخلی

 شرکت ام سی سی چين در ٢٠٠٨بزرگی است که مورد عالقۀ دولت چين قرار می گيرد، قبل بر اين در سال 

 عينک واليت لوگر را به دست رقابت با شرکت ھای قزاقستان، روسيه، امريکا و کانادا قرارداد سرمايه گذاری مس

  .آورد

اين نشان می دھد که امپرياليزم چينی نيز در صدد غارت و چپاول منابع کشور ما و در عين زمان استثمار طبقۀ 

  .کارگر افغانستان می باشد، چيزی که پس از انحراف اين کشور از سوسياليزم قابل پيش بينی بوده و است

روژه درد مردم را دوا نخواھد کرد، زيرا رژيم پوشالی کنونی که يکی از مزدورترين اما ھفت مليار دالر عايد اين پ

رژيم ھای جھان است، خدمت به مردم را در ضمير خود ندارد و به جای خدمت تا می تواند مردم را به پرتگاه 

ولتی آنان را بيش نيستی سوق می دھد، لذا اين ھمه پول در خدمت اين جالدان کثيف قرار خواھد گرفت و ماشين د

  .از پيش مستحکم تر خواھد ساخت

منابع زير زمينی کشور ما زمانی می تواند در خدمت منافع مردم قرار بگيرد که حداقل يک دولت ملی بر روی کار 

  .باشد، بگذريم از اين که دولت ھای مردمی می توانند به مراتب از اين داشته ھا به سود زحمتشکان کار بگيرند

  

 


