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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ فبروری ٠۵

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩٢(  
  :چندجانبه جواسيس ،دوستم، محقق و عطا محمد نور، فاشيست ھای جھادی و گليم جمعی

 پاکستان ۀوسيله  ملی در مزار شريف بۀ والی بلخ و جبھۀ نوشت که جلس١٣٩١ دھم دلو ۀروزنامه ويسا در شمار

 ديدار »یآ. س ا. آی«دی قبل در دوبی با رئيس اين روزنامه می نويسد که  عطا محمد نور چن. سازماندھی شده بود

 ۀول روزنامؤ ارتباط داشته و مس»آی. سا. آی«ا زارش کردند که محقق نيز بقبل بر اين رسانه ھا گ. داشته است

 »آی. سا. آی«کستان است، روابط او را با  پاۀبلند پايھای ارتشی از که برادرش يکی ) کسی به نام ياسا(افغانستان او 

  .مين نموده استأت

 آن که جاده ھای او پس از.  جواسيس شناخته می شودۀعطا محمد نور يکی از جواسيس چند جانبه است و به نام فاحش

مزار شريف را به نام جنايتکاران ايرانی نامگذاری کرد گفت که او ممنون جمھوری اسالمی ايران است زيرا  ايرانی 

  . کمک می کردند، پول می دادند و سالح تھيه می کردند» مقاومت «ۀھا بودند که به احمد شاه مسعود و جبھ

 اين کشورھا مستقيماً به مزار ۀامريکا و انگليس دارد و ديپلومات ھای بلندپاياو ضمن ارتباط با ايران، ارتباط نزديک با 

می پردازند، خليلزاد يکی از دوستان نزديک او به شمار  گو و شريف رفته با او می بينند و بر اوضاع افغانستان به گفت

  . نيز در تماس می باشد»آی. سا. آی« ويسا او با ۀرود و اينک بر اساس روزنام می

  

  : امپرياليست ھا به افغان ھای مزدور انتقال پيدا کرده استۀوسيله کشتار افغان ھا، ب

 نيروھای افغان انجام می ۀوسيله  درصد عمليات در افغانستان اکنون ب٨٠ايساف در اين اواخر اعالن کرده است که 

 که بيش از يازده سال ئی و ناتوئیيکااشغالگران امر.  فيصد عمليات سھم می گيرند٢٠شود و  نيروھای خارجی تنھا در 

سالح، .  قاتالن افغان می باشدۀوسيله است در کشور ما کشتار و جنايت می کنند، اينک در صدد کشتار خلق ما ب

 و خون افغانی بايد برای کشتار خلق افغان ھا استفاده شود، از سياست ھای امپرياليستی است که ئیمھمات، نان امريکا

 کرده است یامپرياليست ھا در يازده سال گذشته بر اردوی پوشالی کشور ما سرمايه گذاری ھنگفت. ستدر حال تطبيق ا

امپرياليست ھا اين کار را به خاطر .  را عليه خلق افغانستان و منطقه عملی کندئی، سياست امريکائیتا با تفنگ امريکا

 اعتراضات درون جامعه پائين آوردهه ھای خود را  کشورھای خود می کنند تا سطح کشته شدۀانحراف افکار مردم عام

 ١٣٩١ دلو ٩ھمين است که گونتر کتس سخنگوی آيساف به تاريخ .  کشتار سربازان کاھش دھندۀھای شان را در زمين

 نيروھای امنيتی افغان، سبب ۀوسيله  درصد عمليات ب٨٠وليت ؤدر يک کنفرانس خبری در کابل گفت که انجام و مس
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در ھمين حال وزارت دفاع بريتانيا اعالن کرده . افزايش تلفات اين نيروھا و کاھش تلفات نيروھای خارجی شده است

 نفر از نيروھای امنيتی افغان کشته شده اند و سطح فرار از اردو نيز باال رفته است که ١١٠٠ ماه گذشته ۶است که در 

  .گذشته ميالدی افزايش آن بيش از سه درصد برآورد شده استبر سال ودر ماه اکت

  

  :ئی ويرانگر طياره ھای بی پيلوت امپرياليست ھای امريکاۀ حمل٣٣٣

با طياره ھای  حمله ٣٣٣ در افغانستان ئی امپرياليست ھای امريکا٢٠١٢ ديلی ميل گزارش می کند که در سال ۀروزنام

 ٢٧٨ ميالدی ٢٠١٠ و در سال ٢٩۴ ميالدی ٢٠١١ تعداد اين حمالت در سال که بی سر نشين انجام داده اند در حالی

 در آنطرف مرز در خاک پاکستان در ئیدر ھمين حال بر اساس اين گزارش امپرياليست ھای امريکا. مورد بوده است

  . انجام داده اندسرنشين طياره ھای بی ۀوسيله  مورد حمله ب٣٣٨ھشت سال گذشته 

 حمله انجام داده است، در حاليکه ٣٣طور اوسط در سال گذشته در ھر ماه ه  بئینيروھای امريکابر اساس اين گزارش 

  . مورد بوده است٢۴سال قبل از آن اين اوسط 

 او در يازده سال اشغال کشور ما از تمام ابزار و وسايل ممکنه برای قتل ئی و متحدان ناتوئینيروھای اشغالگر امريکا

  . شان برسندۀاند و خون ھزاران افغان را به زمين ريخته اند تا به ستراتيژی ھای غارتگرانو کشتار استفاده کرده 

  

  :کارگران فقير باميان از بيکاری شديد رنج می برند

 تشکيل می دھند که از   یکشور ماست که اکثريت مردم آن را توده ھای زحمتکشۀ باميان يکی از واليات دور افتاد

ھمين اکنون در مرکز باميان نزديک به چندين صد خانه در مغاره ھای . اھل کسبه می آيندطبقات کارگر، دھقان و 

  . وضعيت اسفبار آنھا می باشدۀ بودا زندگی می کنند که نشاندھندۀاطراف پيکر

. کارگران اين واليت در وضعيت بد معيشتی زندگی می کنند و اکثر کارگران آن از بيکاری مفرط رنج می برند

يکتن از کارگران زحمتکش اين واليت به رسانه ھا گفته است که او ھر روز به بازار می آيد تا کاری پيدا کند نوراحمد 

ھيچ کار پيدا نميشه، عايد ما بسيار کم است و مصارف خود را «:او می گويد. اما شام دست خالی به خانه بر می گردد

رگرانی است که ھر صبح به بازار می آيد تا کار پيدا کند، رجب علی که يکی ديگر از کا» .از بازار به قرض می خريم

  .اما دست خالی به خانه بر می گردد، می گويد که وضعيت زندگی او به سبب نداشتن کار ھر روز بدتر می شود

  

  

  

  

  

 


