
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  
  دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيمھمه سر به سر تن به کشتن

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

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ جنوری ٠۵

  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴٧(  
  

  : مليارد دالر تجھيزات و اسلحه از افغانستان بيرون می کند٣٠ناتو به ارزش 

 به حيث بالک اشغالگر امپرياليست ھای خونخوار تاريخ خونين جنايت دارد و در کشورھای گوناگون کشتار و ناتو

اين بالک که اکنون در افغانستان مصروف کشتار و قتل و . قتل اين سازمان اشغالگر ثبت صفحات تاريخ شده است

 مليارد دالر تجھيزات و اسلحه را ٣٠ ارزش قتال مردم می باشد، اعالن کرده است که با خروجش از افغانستان به

  .از اين کشور بيرون خواھد کرد

خبرگزاری اسوشيتيد پريس در گزارش تازه اش از قول يکتن از فرماندھان ناتو نوشته است که ناتو تصميم دارد با 

رفته است، را که در افغانستان مورد استفاده قرار گای  تجھيزات نظامی و اسحله ٢٠١۴موريتش در سال أختم م

بيرون بکشد و به جای آن سالح روسی که ارزان  است، برای تجھيز اردوی افغانستان به کار گرفته شود و به ھمين 

  .از طرف روسيه به افغانستان شروع شده است) ھيلی کوپتر( اين نوع تجھيزات ۀمنظور تحويلی نخستن دست

 می شوند، در ماھيت اشغال و کشتار خلق ما تغييری نمی که مردم و توده ھای عزيز ما با کدام سالح کشته اين

لمانی و فرانسوی ھمه را تجربه کرده ای و انگليسی و ئ اسلحه روسی و امريکاۀوسيله مردم افغانستان کشتار ب. آورد

  .اند و به حق ھمه را دشمنان خود می دانند

تان در ده سال گذشته به خوبی نشان می دھد که  ميليارد دالر در افغانس٣٠اما موجوديت تجھيزات و سالح به ارزش 

موجوديت تجھيزات و سالح به . در اين سرزمين چه جنايت ھای وحشتناکی بايد از طرف ناتو صورت گرفته باشد

 اين است که افغانستان در ده سال گذشته و در آينده يکی از کشتارگاه ھای بنام ۀ مليارد دالر خود نشاندھند٣٠ارزش 

  .ی را فراموش نخواھد کردئاست و تاريخ کشور ما ھرگز اين جنايت وحوش ناتوجھان بوده 

 مھم ناتو در شيکاگو به ميزبانی بارک اوباما برگزار گردد جلسۀ می ٢٢ و ٢١در ھمين حال قرار است به روزھای 

ھد که اشغالگران  در افغانستان خواھد بود و اين نشان می د٢٠١۴که يکی از موارد مھم آن حضور ناتو پس از سال 
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ی به اين زودی از کشور ما دست بردار نيستند، ولی اين اشغالگران بايد بدانند که ملت غيور افغانستان در طول ئناتو

 ما طلبانۀ مردماستقالل مبارزات تاريخ ثابت ساخته است که سر سازش با اشغالگران ندارند و دير يا زود شعله ھای 

  .ه خواھد کشيد اين سرزمين زبانۀدر گوشه گوش

  

  :مذاکره با طالبان، آغاز صلح جنايتکاران خارجی و داخلی که توده ھا قربانی آن ھستند

پس از ده سال تجاوز آشکار امپرياليست ھای جھانی بر مادر وطن، اينک ظاھرا تالش برای پايان بخشيدن بازی 

نام طالبان و ه ی با نوکران شان بئکااشغالگران امري. موش و پشک جنايتکاران خارجی و داخلی آغاز شده است

حزب اسالمی گلبدين حکمتيار ظاھرا باب مذاکره را گشوده اند و به ھمين منظور برای طالبان در قطر دفتر افتتاح 

شده است و نمايندگان حزب اسالمی در کابل با دولت پوشالی، سفير امريکا و جان الن قوماندان عمومی نيرھای 

  . داشته استکرهمذااشغالگر ديدار و 

ی ھا را پذيرفته و ئ جدی ضمن نشر خبرنامه ای افتتاح دفتر و مذاکره با امريکا١٣امارت اسالمی طالبان به تاريخ 

  !!!در اين خبرنامه گفته است که به خاطر منافع افغانستان از موقف قوی در مذاکره شرکت می کنند

يکی ) در کل اسالم سياسی( حزب اسالمی و جمھوری اسالمی مردم افغانستان به خوبی می دانند که امارت اسالمی،

ی شان حق مذاکره چه ئاز ابزار ھای مفيد اشغال افغانستان بوده و ھيچ يکی از اين اسالميست ھا بدون بادار امريکا

و جنگ عليه » حکومت منتخب«نام دفاع از ه و ھر چيزی که امروز ب. که حق صحبت کردن عادی را نيز ندارند

راه انداخته ه  ما بۀی است که به خاطر منافع شان در منطقئجريان دارد، بازی امپرياليست ھای امريکا» ريزمترو«

 طالبان و حزب اسالمی را ريشخند نموده و آنان را چون جمھوری ۀاند، از اينرو مردم اکت و ادا ھای مسخر

  .اسالمی افغانستان نوکران زرخريد امپرياليزم امريکا می دانند

عده ای با بی تابی تمام منتظر چنين صلحی ھستند، اينھا کسانی . ميان چيزی که مھم است، صلح استاين اما در 

 افغانستان ۀھستند که ھمه تالش دارند بر آبشخور جمھوری اسالمی بسته شوند، غارت و چپاول کنند و ملت ستمديد

 صلحی را می خواھند که حرکت به جلو، ترقی، مردم افغانستان.  شان بسازندۀرا قربانی اميال مزدور منشان

باشد، نه صلحی که در آن جنايتکاران با قوت بيشتر به غارت مردم ما ... پيشرفت، رفاه، برابری، انسانيت و

يک صلح ارتجاعی، غارتگرانه و امپرياليستی است و با تمام قوت بايد عليه آن » صلح«از اينرو اين . بپردازند

  .موضع گرفت

  

  :فھيم قاتل، مست و خرام می گرددحسين 

حسين فھيم براد قسيم فھيم يکی از پوشالی ھای جنايتکار کشور ماست که در حال حاضر معاون اول دولت پوشالی 

او که يک سگ باز مشھور است، زندگی اش در کنار احمدشاه مسعود با جنايت و خيانت و قتل و کشتار . می باشد

ل باند قتل و کشتار، خيانت و جنايت يکی از خوشرقصان ھای مھم امريکا به است و به حيث مارشا گره خورده

  .رود شمار می

برادرش، حسين فھيم که کار تجارت و سرمايه گذاری او را به پيش می برد و اکنون مالک گاز گروپ و مارکيت 

ليون ھا دالر يود که مطال می باشد و در ھوتل کابل ستار نيز شريک می باشد، يکی از سھامداران کابل بانک ب

  .سپرده ھای مردم را دزديد و در پروژه ھای مختلف سرمايه گذاری کرده و تا اکنون نيز نپرداخته است
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گزارش دادند که حسين فھيم يکی از )  جدی١٣(شماری از رسانه ھا که در خدمت پاکستان قرار دارند، روز گذشته 

 خواجه بغرای کابل با ضرب ۀه خاطر جنجال بر سر پول در ساحمعامله داران تجاری اش را که از پنجشير است ب

له را با ترس و لرزه به رسانه ھا گزارش کرده است، اما خود حسين فھيم أ متقول اين مسۀخانواد. گلوله کشته است

  . خواجه بغرا نبوده و احتماال مقتول خودکشی کرده استۀادعا می کند که در زمان قتل او در ساح

که ھمه می دانند که اين باند شورای نظار اسالمی از جنايتکاران، قاتالن، اختطافگران و دزدان و  ائیاما از آنج

که دولت کنونی به حيث ماشين  غارتگران بنام کشور ما ھستند، ھر نوع جنايت از آنان ساخته است و از آنجائی

 قضيه فساد مالی کابل بانک کسی به او و طبقاتی عمل می کند و در خدمت اين قاتالن قرار دارد، ھمانطوريکه در

 مبرامحمود کرزی چيزی گفته نتوانست، اکنون نيز پس از قتل مست و خرام می گردد و پوليس او را از اين قضيه 

  .اعالن کرده است

  

  :کشف گور دسته جمعی در واليت بلخ

ۀ دور(جنايتبار تاريخ افغانستان  ۀ دور۴افغانستان محل گور ھای دسته جمعی است، اين گور ھای دسته جمعی به 

 ۀ جھادی ھای اسالميست، دوره جھادی ھا و امارتی ھای اسالميست و دورۀنام خلق و پرچم، دوره عمال مزدور ب

  .بر می گردد ) کنونی اشغالگران و پوشالی ھای آن

نی مصروف کار  شاھين در ولسوالی دھدادی شرکت ساختما٢٠٩ قول اردوی ۀ جدی حينی که در ساح١٣به تاريخ 

گر چه تا اکنون معلوم نيست که اين گور دسته جمعی مربوط . بود،  کارگران با يک گور دسته جمعی روبرو شدند

 ۀ جنايتبار کشور ما می باشد، اما مربوط ھر دوره ای که باشد نشان می دھد که اين چھار دوره بايد دورۀبه کدام دور

  .گورھای دسته جمعی نام بگيرد

 جنايت ۀن نيز چندين گور دسته جمعی در واليت بلخ و سائر واليات کشور کشف شده است که ھمه نشاندھندقبل بر اي

که در دولت کنونی، جنايتکاران ھر چھار دوره  اما از آنجائی. بر مردم عزيز ما با نام ھای گوناگون می باشد

 از آن عليه جنايتکاران چھار دوره به حکمرانی می کنند و يک دولت به شدت پوشالی است، از اينرو نمی تواند

حيث سند جنايت شان کار بگيرد و عليه آن حکم جنايت صادر نمايد، ولی مطمئنا روزی دولت مردمی به چنين 

  .امری دست خواھد زد و تمام جنايتکاران دوره ھای گوناگون را در اين گورھا دفن خواھند کرد

 

 


