
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 

 ٢٠١٣ فبروری ٠٣

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩١(  
  :قاتل ھزاران زن افغان، نگران وضع زنان افغان

در آخرين ١٣٩١ دلو ١٢ دولت جنايتگستر امريکا، روز پنجشنبه  ۀامورخارجھيلری کلنتن شصت و ھفتمين  وزير 

. روز تصدی اش در وزارت خارجه گفت که او نگران وضعيت زنان افغان است و امريکا بايد در اين راستا تالش کند

حيث ه ی دھند زنان بھنوز ھم يک سلسله اعتقاداتی وجود دارد که اجازه نم} افغانستان{اينجا «:اين جالد زنانه گفت که

  »اينجا ھنوز ھم خشونت ھا وجود دارند. يک انسان کامل باشند

 دولت، وکالی پارلمان و اينجو داران نيست، به خوبی می دانند که اگر ۀزنان افغانستان که منظور گدی گک ھای بلند پاي

ر ستم سه اليه به شمول ستم ملی نيز تا ديروز زير دو ستم طبقاتی و جنسيتی زندگی می کردند، با اشغال کشور شان زي

با اشغال کشور ما، . ی بيشترين جنايت را در حق آنان روا داشته استئر يازده سال گذشته قاتالن امريکاقرار گرفته و د

کشتار، خشونت، خودسوزی، خودکشی و شکنجه، اعتياد و اسارت دمار از روزگار زنان کشيده و زنان زحمتکش 

  .روند که ھمين اکنون در بدترين حالت زندگی می کنند ستمديده جھان به شمار می زنانآن کشور ما از 

ی ھا چگونه بر مراسم عروسی زنان بم ئ است، به خوبی می داند که امريکا که ارباب زنان اينجو دار،ھيلری کلنتن قاتل

زنان . ان را به رگبار می بندندريختند، چگونه به قتل عام آنان دست زده اند و ھمين اکنون چگونه جگر گوشه ھای آن

ده ازحمتکش ما ھيلری کلنتن قاتل را به خوبی می شناسند که چگونه سربازان درنده اش چون سگ به جان مردم ما افت

  .در ساير کشورھا از تجاوز جنسی بر زنان خودداری نکرده اندبر آنان ادرار کرده و 

ن اينجو ھا به حيث کانون عمال مزدور در خدمت امپرياليست ھای او نگران زنان اينجو دار است و بايد ھم باشد، چو

  . ، زير پای امپرياليست ھا گذاشته شده است و دم تمام اينجوھا ، بدون استثناغارتگر قرار دارد

  

  :ی درنده ھايش الزمی است دفاع امريکا می گويد مصونيت قضائنامزد وزرات

ی که جھان، می گويد که ھر عسکر امريکائان قتل و کشتار در سراسر چک ھيگل نامزد وزارت دفاع امريکا، اين سازم

ای  خدمات نظامی سنۀاو که به کميت. ی داشته باشد باقی می ماند بايد مصونيت قضائ٢٠١۴در افغانستان پس از سال 

  .ی عساکر درنده اش را يکی از شرايط باقی ماندن در افغانستان خواندامريکا سخن می گفت مصونيت قضائ
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موکول » لويه جرگه« را به ئی عساکر امريکائیحامد کرزی، رئيس دولت پوشالی ظاھراً قبول و رد مصونيت قضا

کرده است، لويه جرگه ای که با پول امريکا زير نظر دولت پوشالی و با ھدايت مستقيم سفارت امريکا برگزار خواھد 

نده در لويه جرگه، چنانچه در مقابل يک ميليارد دالر و از ھمين اکنون معلوم است که جرثومه ھای کثيف شرکت کن. شد

 را نيز به ئی عساکر شاشوک امريکائیانترنيت سريع، مام ميھن را به فروش رساندند، بدون شک مصونيت قضا

  .تصويب می رسانند

، خود نشان می دھد که ارتش اين ئی از دولت پوشالی برای درنده ھای خالکوب امريکائیخواست مصونيت قضا

امپراتوری خونريز و جنايتگستر به چه اندازه وحشی و قاتل است، چيزی که در تجاوز جنسی اين درنده ھا در جاپان و 

  .کوريای جنوبی بارھا گزارش يافته است

  

  :ايران از چای پولی ارگ تا صدور برق به افغانستان

 ايران که ظاھراً با امريکا از در دشمنی وارد می شود، اما در يازده سال رژيم خونريز واليت فقيه جمھوری اسالمی

ی امريکا قرار داشته و حتی چای پولی ارگ را نيز می اگذشته در کنار دولت پوشالی افغانستان اين نوکر به تمام معن

گی و رسانه ای در جا کردن اطالعاتی ھای خود در مسائل فرھنه ايران در تالش بوده است که ضمن جاب. پردازد

صادرات اين کشور اقالمی را شامل می شود که ھمه غير ستندرد است که ھمين اکنون . کشور ما  سرمايه گذاری نمايد

  .دکان ھای افغانستان با آن پر شده است

 جھادی فاشيست به نام اسماعيل خان که در حال حاضر وزير انرژی و آب دولت پوشالی است و از ١٣٩١ دلو ٩روز 

رود با  مجيد نامجو وزير انرژی رژيم فاشيستی ايران قراردادی مبنی بر  نوکران زر خريد ايران نيز به شمار می

 ميليون کيلو وات برق به افغانستان صادر خواھد کرد که ٢بر اساس اين قرارداد ايران ساالنه .  کردءصدور برق امضا

  .قيمت ھر ميگاوات آن سه سنت خواھد بود

 افغانستان برقش را از تاجکستان، ازبکستان و ايران وارد می کند که ھر سه کشور در افغانستان در حال حاضر

 ۀ فشار استفاده کرده و ھر گاه که الزم ببيند دکمۀد که از برق نيز به حيث وسيلنجواسيس تنيظمی جھادی خود را دار

  .آنرا باال آورده و برق را قطع می کند

مذھبی منطقه است، با صدور برق به افغانستان به ھای  ترين رژيم یفاشيستيکی از که رژيم جمھوری اسالمی ايران 

خصوص به واليات غربی کشور، در تالش است تا چرخ اقتصادی اين واليات را در دست خود داشته باشد و از آن به 

 آب آشاميدنی و برق شاھد ۀل فشار استفاده کند، چيزی که مردم زرنج واليت نيمروز بارھا در قسمت قطع لوۀحيث وسيل

  .ندآن بوده ا

  

  :سپيشل فورس، نيروی جنايتکار مردم ميدان وردک را لت و کوب کرده است

 نيروھای سپيشل ١٣٩١ دلو ٩ ابراھيم خيل ميدان وردک می گويند که روز دوشنبه ۀ قريۀمردم و توده ھای ستمديد

ميدان وردک يکی از واليات .  خود به شکل اسير برده اندفورس امريکا به لت و کوب آنھا پرداخته و عده ای را با

افغانستان است که بارھا شاھد جنايات فجيع امپرياليست ھا بوده است و مردم اين واليت از ظلم و ستمگری بيش از جد 

  .خصوص سپيشل فورس به ستوه آمده انده نيروھای خونريز امريکا و ب

ً به سی آی ای جوابده می باشند و دست شان در ھر سپيشل فورس يکی از نيروھای جنايتکار ام ريکا است که مستقيما

  . نوع جنايت باز گذاشته شده است

 


