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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ فبروری ٢۴

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵۴(  
  

  :شرمسار تاريخ، شرمسار تاريخ باقی می ماند

که در قدرت باقی بماند   است و برای اينیھا نشان داده است آدم سخت قدرت طلبرنگين دادفر سپنتا که تا اکنون بار

حاضر شده است که دست ھای ظاھرشاه را ببوسد، از جای نماز و تسبيحش صحبت کند، احمدشاه مسعود را 

لی از  را دوستان افغان ھا بخواند و در کنار سياف، قانونی و محقق و خليئیقھرمان بگويد، اشغالگران امريکا

او که شرمسار تاريخ است، در اين اواخر در مصاحبه ای با يکی از تلويزيون ھای . وطنفروشی دريغ نورزد

که طالبان دوباره به قدرت برگردانيده   امريکا گفته است، در صورتیۀخصوصی مربوط به سفارت اياالت متحد

  .شوند او به حيث مشاور امنيت حکومت شرمسار تاريخ خواھد بود

 ھشت صبح که يکی از تمويل کنندگان آن خود سپنتا است،  به تحسين و توصيف ۀاز اين سخن مفتضح، روزنامپس 

 ،اين مشاور آغاز کرده و او را روشنفکر و منتقد حکومت در درون حکومت و متعھد چپ دانسته،  و گردانندگان آن

  .روزھا صفحات اين روزنامه را برای اين مزدور سياه کردند

او مدتھاست که شرمسار تاريخ . تا بايد بداند که آمدن و نيامدن طالبان او را شرمسار تاريخ نخواھد ساختاما سپن

وقتی که پست مشاور بين المللی ارگ را پذيرفت و در کنار کريم خرم و فاروق وردک به حراج کشور ما . ماست

ی گرفتن از سياف و أ رئیرجه ننگ گداشروع کرد، شرمسار تاريخ شده بود، وقتی به خاطر رسيدن به وزارت خا

پيرم قل و محقق را با اداھای طالبانی جا نماز داشتن شروع کرد، شرمسار تاريخ شده بود، وقتی از طرف مزدوران 

که بر چوکی  پارلمانی استيضاح شد ولی کارش را در وزارت ادامه داد بار و بار شرمسار تاريخ شد، پس از آن

 افتاد و ئیپای استعمارگران امريکاه  پوشالی تکيه زد، شرم تاريخ را خريد و پس از آنکه بمشاور ارشد امنيتی دولت

را به سود مردم افغانستان دانست، شرمسار تاريخ  کار امضای پيمان ھای ستراتيژيک را با آنان به پيش برد و آن

 سکوت کرده ئی اشغالگران امريکاۀوسيله شده بود و شرمسار تاريخ شده است که در مورد قتل ھزاران ھموطن ما ب
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که  و فقط بلد است که دھنش را عليه طالبان باز کند، لذا اين شرمسار تاريخ شرمسار تاريخ بوده است و نبايد از اين

  .شرمسار تاريخ خواھد بود، دلھره و نگرانی داشته باشد

  

  :نيروھای ناتو دشمنان متعلمان و زحمتکشان

ه قتل زحمتکشان جھان تاريخ خونين دارد، در افغانستان نيز از قتل و کشتار مردم ما بنيروھای ناتو که در کشتار و 

 صبح نيروھای ناتو در يک ٩روز چھار شنبه ساعت . خصوص زحمتکشان فقير و تھيدست خود داری نمی کند

م مکتب را  بر متعلمين يک مکتب در ولسوالی خيوه واليت ننگرھار ھشت تن از شاگردان و يک مالزئیحمله ھوا

  . زخمی کردند

والن دفتر رسانه ين ولسوالی ھدف قرار می دھند، مسؤدر حالی که اشغالگران بی رحم ناتو شاگردان مکتب را در ا

که معلومات دقيق در اين مورد ندارند، از   اينۀرا آوازه می دانند و به بھان  نيروھای اشغالگر در ننگرھار آنئی

 .د خونين خودداری می کنندابراز نظر در مورد اين رويدا

  

  :توھين اشغالگران به عقايد توده ھا و استفاده ابزاری دين فروشان از آن

ن به عقايد آاشغالگران ھمانطوری که بر اجساد مرده ھای افغان ھا می شاشند، تا اکنون چندين بار با سوختاندن قر

 مردم توھين نموده اند که اين توھين سبب شده است تا مردم بر جاده ھا بريزند و خشم شان را ابراز دارند و در دينی

 پاکستانی و تومان ايرانی پر است از اين ۀ و روپيئیاين ميان دين فروشانی که جيب ھای شان از دالرھای امريکا

  .ت و کشتار تبديل می کنند کرده اعتراضات شان را به کشء سوۀاحساسات مردم استفاد

ن آی از قرئ قرار دارد، کارگران افغان به نسخه ھائیکه در پايگاه بگرام که در دست اشغالگران امريکا پس از آن

دست يافتند  که سوختانده شده بودند، اين عمل باعث برانگيختن مردم شد و در واليات پروان، کابل، ننگرھار، 

اين عمل را تقبيح » مرگ بر کرزی«، »مرگ بر امريکا«ده ھا ريختند و با شعار مردم به جا... لوگر، کاپيسا و

  . شده اندزخمی پوليس ده ھا تن تا اکنون کشته و ۀ شليک گلولۀوسيله کردند که در اين ميان ب

ۀ تلويزيون ظاھرشد و ازمردم  قوماندان عمومی نيروھای اشغالگر بر صفح"جان الن"پس از اين تظاھرات ھا، 

در کابل داشت از اين عمل ) حامد کرزی( با صحبت تلفنی که با مزدورش "مااوبا"رت خواست و متعاقب آن ذمع

  !!!!نيروھايش عذرخواھی کرد

 ئی استعماری اشغالگران امريکاۀ برنامء اما مردم شريف افغانستان بايد بدانند که اين نوع توھين ھای عمدی جز

ندازند که با شعار گر به دامان دينمداران پوشالی بيرا بار دي بی مردم، آناناست تا با برافروخته شدن احساسات مذھ

پای استعمارگران ختم کنند، چيزی ه  تکبير ھميشه در تالش بوده اند رستاخيزھای مردمی را بۀھای هللا اکبر و نعر

  .را نشان داده است به خوبی آن اخير ۀکه حداقل خيزش ھای سه دھ

  

  : پايگاه استعماری اش در واليت کندزۀ توسعلمان اشغالگر در صددا

لمان در حال حاضر يکی از کشورھای استعمارگر است که در کنار نيروھای وحشی امريکائی به کشار توده ھای ا

 تن ٢٠٠نيروھای اين کشور در حدود سه سال قبل در يک حمله ھوائی نزديک به . زحمتکش ما مصروف می باشد

  .رھای تيل يکجا سوختاندندبا تانک از مردم کندز را 
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 ميليون يورو پايگاه ٢٠لمان قصد دارد با مصرف ا گزارش می کند که "دی پی ای"اين کشور اکنون خبرگزاری  

و » حقوق بشر«لمان نه به خاطر ا اين امر است که ۀنظامی اش را در واليت کندز توسعه بدھد و اين نشان دھند

المانی ت، بلکه اھداف دراز مدت در منطقه دارد، چيزی که کارشناسان  کشور ما تجاوز کرده اسرب» دموکراسی«

آن  از سياست ھای دراز مدت  ایلمان را نشانها ۀوسيله  پايگاه نظامی بۀئيد می گذارند و توسعنيز بر آن مھر تأ

  . در افغانستان می دانندکشور

 در به ھمين اساسد ناليت کندز مستقر می باش ھزار سرباز در افغانستان دارد که عمدتا در و۵لمان در حال حاضر ا

  . دارای بيشترين نيروی اشغالگر در افغانستان می باشد، سومين کشورميان اشغالگران ديگر

لمان را ا دلو به امريکا انجام داد، نشان خدمت ٢٨لمان، در سفر رسمی اش که به تاريخ ادر ھمين حال وزير دفاع 

يشين نيروھای اشغالگر ناتو در افغانستان، تفويض کرد و با اين کار به آنانی که به ديويد پترويس قاتل درجه يک پ

صحبت می کنند نشان داد که نه کاکا تضاد و » تضاد ميان اشغالگران در افغانستان«بيجا و بچگانه و نادانسته از 

 آنھا به . اين کشوراشغال درازمدت افغانستان و از تيغ کشيدن خلق ھای: مضادی در کار نيست، ھدف يکی است

 افغانستان و خلقيقين با ھم تضاد دارند، مگر آن تضاد در چگونگی غارت سرمايه نھفته است در نه در مواجھه با 

 ھمان طوری که تاريخ تا اکنون نشان داده است، استعمار در مواجھه با خلقھای آزادۀ جھان . جھانسراسر خلقھای

  . را به خاک و خون کشيده و از اين به بعد نيز خواھند کشيدھاآنچون مشتی واحد عمل نموده مشترکاً 

 


