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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢ جنوری ١١

  

  درافغانستان چه می گذرد؟

)١۴٨(  
  

  :جنايتساالران و تجزيه طلبان در برلين

وستم، سه تن از جنايت ساالران مشھور کشور ما که در نوکری،  مسعود، محمد محقق، عبدالرشيد دءاحمد ضيا

 در برلين ئی جنوری امسال به دعوت يکی از سناتوران امريکا٧غالمی و وطنفروشی ھميشه پيشتاز اند، به تاريخ 

  . افغانستان، را روی دست بگيرندۀدور ھم جمع شده بودند تا يک بار ديگر ستراتيژی جديد امريکا مبنی بر تجزي

 اخير به خوبی نشان داده اند که حاضر اند به خاطر منافع ۀ ھای جنايتکار و فاشيست ھای مذھبی، در سه دھاخوانی

  .را به فروش برسانند ی و جھانی، مادر وطن را لگد مال کنند، بر عصمتش تجاوز کنند و آنئاربابان منطقه 

، در صدد اند تا به نام فدراليزم، کشور ئی ھای امريکا امپرياليستۀاين سه جالد که به برلين رفته بودند، به اشار

خصوص يوگوسالويای ه  کشورھای متعدد در سطح جھان، بۀعزيز ما را تجزيه کنند، زيرا امپرياليست ھا با تجزي

 شان قرين به صرفه بوده و در ۀواکيا، دريافته اند که کشورھای خورد برای سياست ھای غارتگرانلسابق و چکس

  .کثيفترين دشمنان مردم استفاده نماينداز شه تالش کرده اند ي ھماين راستا

نام يونس قانونی، به ه که اين جرثومه ھای کثيف به سازامپرياليست ھا خوش می رقصند، جالد ديگری ب در حالی

 اختصاصی با تلويزيون يک گفت که مصالحه با طالبان، افغانستان را به سوی ۀ جدی در يک مصاحب١٩تاريخ 

 ۀاما اين ھرزه بايد بداند که توده ھای ستمکش افغانستان، دير يا زود، جنگ اشغالگران. گ ھای داخلی خواھد بردجن

  .د کردن را به جنگ عليه تمام دژخيمان تبديل خواھاخوانیکنونی و جنگ ھای داخلی جنايتکاران 

  

  :برای دريدن بيشتر آماده می شود» صلح«چنگال خونين 
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تی از فاشيست ھای حزب اسالمی نيز برای فاشيست ھای طالب در قطر، ھيأنی بر گشايش دفتر پس از گزارشاتی مب

 در ئیبه کابل آمد و در ديدار با حامد کرزی، سفير امريکا در کابل و قوماندان عمومی نيروھای اشغالگر امريکا

  . صلح را مورد بررسی قرار دادمذاکراتافغانستان 

دشمن خود را طالبان اعالن » مبارزه عليه تروريزم«غالگر که ده سال تمام  زير نام  ھای اشئیدر عين زمان امريکا

می کردند، در اين اواخر معاون اوباما، جوبايدن اعالن کرد که طالبان دشمنان امريکا نيستند و از ھمين رو باب 

نام مالفاضل، مال خيرهللا و ه ب بسه تن از آدمکشان طال» فضای اعتماد«مذاکره را با آنھا باز کرد و به خاطر ايجاد 

  .هللا را که در زندان گوانتامو به سر می بردند، از اين زندان رھا  و به قطر انتقال دادندرمال نو

 نظامی در افغانستان نزديک شده اند و قرار است ۀاکنون اشغالگران و امپريالست ھا که به پايان جنگ اشغالگران

 صلح را ۀی و سياسی شان را بدون بازوی نظامی در کشور ما عملی کنند، پروساقتصادۀ ستراتيژی ھای غارتگران

 کرکسان و خفاشانی است که برای  ما خوب می دانند که چنگال خونينبه راه انداخته اند، صلحی که مردم عزيز

  .ته اندسدريدن بيشتر مردم در کمين نش

اگر از يک طرف مردم صلح خاينانه را به ديده نفرت می بينند، از طرف ديگر اظھارات دشمن پسند شماری از 

خواھان تشديد بيشتر جنگ نظامی می » مصالحه«را که به جای » اجمل بلوچزاده«مثل »  مدنیۀجامع«اعضای 

  . استعمار می شمارندۀن را در سين می دانند که نفس ھای شائیباشند، مزدور منشی و غالم بچگی جاسوسان انجو

  

  :زندان بگرام در دست پوشالی ھا و يا اشغالگران، چيزی از اسارت خلق ما کم نمی کند

وليت زندان بگرام را به دولت ئی خواسته است که مسؤحامد کرزی پوشالی در اين اواخر از اشغالگران امريکا

ماه  وليت اين زندان بايد تا يک رسانه ھا گفته است که مسؤ جدی به١۵دفترحامد کرزی به تاريخ . پوشالی بسپارند

  . ھزار افغان زندانی می باشند٢ شود، در حال حاضر در اين زندان بيشتر از  ديگر به دولت افغانستان سپرده

وليت ھای اين و قابليتی برخوردار نيستند تا مسؤ ھا گفته اند که ھنوز دولت پوشالی شان از صالحيت ئیامريکا

نيز از اين اعالن ابراز ناخرسندی کرده »  مدنیۀجامع«دان را به دوش بگيرد، در عين زمان شماری از اعضای زن

اند و ابراز داشته اند که دولت افغانستان ھنوز کنترول اسيران را ندارد و خوبست اين زندان در دست اشغالگران 

 سربازانی است که جنايت ھای ۀوسيله  ھزار تن ب٢ باقی بماند که ھدف اين جرثومه ھا شکنجه و اسارت ئیامريکا

  . ما در زندان ھای ابوغريب عراق و بگرام خود ما به ياد داريمۀرا ھمان آن

ا زندان اينکه زندان بگرام در دست پوشالی ھا باشد يا اشغالگران، برای توده ھای ستمديده ما فرقی ندارد، زير

اين در . ر کسی داشته باشد، ذره ای ھم از اسارت کاسته نمی تواندرا که ھ وليت آننمادی از اسارت است و مسؤ

کردند که ھمانوقت عکس ھای اين » بھسازی« ھا حدود دو سال قبل اين زندان را بازسازی و ئیحاليست که امريکا

  . به نشر رسيد" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "زندان در پورتال 

  

  !پوشالی، حدت را بشناس

 فوقتاً  اين شاه شجاع ثالث که خوب ياد دارد چگونه در خدمت سياست ھای استعماری قرار بگيرد، وقتاً حامد کرزی 

  !!!عليه بادارانش ژست می گيرد تا مردم ما را بفريبد و خود را رئيس جمھور مستقل و منتخب جا بزند

د، آنان را دوستانش نه، بلکه  عمليات شبانه را ادامه بدھنکرده است که اگر خارجی ھا» اخطار «باراو که بار

در اوائل ساده لوحانی بودند که به اين . اشغالگران خواھد ناميد و از مردم خواھد خواست عليه آنان به پا خيزند
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ھا بيش از حد ارزش می دادند، اما اکنون تمام مردم افغانستان او را شناخته اند که يک آدم پوشالی است » اخطار«

  .دروغگو شده است گرگ آمد، و اعالمکه مثل چوپان 

بار ديگر در مصاحبه اش با نيوز ويک گفته است که امريکا بايد عمليات ھای شبانه را ھمين اکنون توقف  او يک

اين پوشالی تا اکنون بارھا وبارھا چنين صحبت کرده ولی در مقابل اشغالگران . ٢٠١۴دھد، نه پيش از و يا بعد از 

  . ب داده که عمليات ھای شبانه موفق ترين روش مبارزه عليه طالبان است با پوزخند شان جوائیامريکا

    

  

  

 

 


