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   افغانستان-گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢ مارچ ٢۶
 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵٧(  
  : خونين ماۀجدال جاسوس ھا در مستعمر

حال که در جنگ ارتجاعی . سوسی در کشورھای مستعمره می باشدتجاوز امپرياليست ھا زمينه ساز رقابت ھای جا

امريکا، . افغانستان ده سال است کشورھای گوناگون و ھمسايه ھای ما دخيل ھستند، بازار جاسوس ھا نيز گرم است

 جملۀ فرانسه، انگليس، المان، ايتاليا و ھسپانيا، عربستان سعودی به شمول پاکستان، ايران و ھند، روسيه و چين از

  .کشورھای اند که در کشور ما بيشترين جاسوس دارند

 اکنون پس از گذشت چند روز در رسانه ھا گزارش می شود که جاويد لودين معين سياسی وزارت امور خارجۀ 

دولت پوشالی و کريم خرم رئيس دفتر دولت پوشالی به تاريخ ھشتم مارچ، يکروز قبل از صحبت کرزی با اوباما در 

فقنامۀ ستراتيژيک، در دفتر کرزی با حضور دو تن از جالدان نامدار ھر يک جنرال الن  قومندان عمومی مورد توا

نيروھای اشغالگر و کراکر سفير امريکا ضمن صحبت در مورد امضای اين توافقنامه وعدم امضای آن يکديگر را 

  .دجاسوس خطاب کرده که باالخره با پادرميانی دو جالد ھر دو خاموش شده ان

الجزيره گزارش کرده است که جاويد لودين با اين اظھارات که گويا کريم خرم مخالف امضای توافقنامۀ ستراتيژيک 

با امريکا است او را به تمسخر گرفته است که در جواب کريم خرم او را جاسوس امريکا گفته و جاويد لودين 

  .متعاقبا او را جاسوس پاکستان گفته است

ه حزب اسالمی و جاويد لودين از جواسيس مشھور انگليس است که در ده سال گذشته ھر دو به کريم خرم مربوط ب

حال که اين دو جاسوس يکديگر خود را . شکلی از اشکال در دولت پوشالی در مقام ھای بلند ايفای وظيفه نموده اند

وس ھا تبديل شده است و ھر جاسوس خطاب می کند، به خوبی نشان می دھند که افغانستان به ميدان رقابت جاس

جاسوس به اين که جاسوس کدام کشور است فخرفروشی می کند، چنانچه امر هللا صالح در صحبتش با يکی از 

تلويزيون ھای امريکائی ضمن شانه کشيدن، از اين که به وسيلۀ مربيان سی آی ای درس جاسوسی فرا گرفته است 

  .نش ياد می کنداز رابطۀ ننگي» افتخار«فخر می فروشد و با 
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  !!بھای خون افغان ھا در مارکيت سياه خونريزی امپراتوری جھانی افزايش يافت

اشغالگران امپراتوری جھانی و شيادان ھمکارش بی وقفه در افغانستان خون توده ھای ستمديده را می ريزانند و پس 

 ھزار دالر در پاکت بدترين ٢ گذاشتن به خون آنان توھين می کنند و با" ايکسکيوزمی"از اين خون ريختن با يک 

  .توھين به زندگی و خون افغان ھا روا می دارند

 تن از توده ھای زحمتکش ما را ١٧اما پس از آنکه گروه جنايتکاران نظامی امريکا در ولسوالی پنجوائی کندھار 

را جايزۀ » ماللی درانی« و »رھبری«را مقام » انديشه«تيرباران کرد و در ميان ھمين تيرباران ھا امريکائی ھا 

 ھزار دالر باال ۴۶ دالر به ٢٠٠٠اعطا کرد، اکنون خبر می رسد که بھای خون افغان ھا از »  زن شجاع سال«

 ھزار دالر و برای ۴۶سايت ھای گوناگون خبری فاش کرده اند که به خانواده ھای قربانيان پنجوائی . رفته است

  . ھزار دالر داده شده است١٠مجروحين 

اعطای پول در کشوری که مردمش در بدترين فقر به سر می برد، وسيلۀ ارزان برای اشغالگران جھت خاموش 

کردن قھر مردم گرديده است و با دادن اين پول تالش دارند تا از يکطرف خون افغان ھا را بی ارزش تلقی کرده به 

  .آن توھين کنند و از طرف ديگر خشم مردم ما را کاھش دھند

اين جنايتکاران به ياد داشته باشند که انتقام گيری رسم افغان ھاست و روزی انتقام تمام خون ھا از اشغالگران و ولی 

  .ايادی بی مقدارشان گرفته خواھد شد

  

  !جشن دھقان، روز دھقان و فقر دھقان؟

طبقه که اکثريت جامعۀ اين . جشن دھقان در حالی فرارسيد و گذشت که طبقه دھقان در بدترين حالت خود قرار دارد

ما را می سازد  و با زحمتکشی شبانه روزی و عرقريزی امرار معيشت می نمايد، در سه دھۀ گذشته و به خصوص 

  .در يکدھۀ استارتبار کنونی، بيشترين قربانی را داده است

ينی اين طبقه تنظيم می کنند، جنايتساالران مذھبی از ھمين طبقه سربازگيری می کنند، طالبان صفوفش را از قشر پائ

 کشور با ۴٩دولت خود می باشند و اشغالگران » مشروعيت«پوشالی ھا با فريب اين طبقه در صدد استحکام و 

  .بيرحمی تمام دھقانان و کارگران و ساير زحمتکشان را قتل و قتال می کنند

ر مصروف عرق ريزی می باشند، به جشن دھقان در حالی فرا رسيد که ميليون ھا دھقان در مزرعه ھای کوکنا

 ميليون تن مربوط به اين طبقه زير خط ٩خاطر قحطی و خشکسالی بدترين فقر را تجربه می کنند و در حدود 

. دولت پوشالی آنان را به اتھام کشت کوکنار جوقه جوقه دستگير می کند. فقرقرار گرفته و با گرسنگی روبرو ھستند

ان به حيث سنگر کار می گيرند و اشغالگران با بمباردمان به قتل عام آنان در شيندند، طالبان از خانه ھا و مزارع ش

  .باالبلوک، کنر، زابل، قندوز، کندھار، ارزگان، جالل آباد و ديگر واليات دست می زنند

 و آن در ميان اين ھمه جنايت و توحش، دولت پوشالی برای فريب دھقانان روز دوم حمل را روز دھقان اعالن کرده

را به حيث رخصتی عمومی درج تقويم ساالنه نموده است، که دھقانان به خوبی درک می کنند که حرکات پوشالی و 

  .مسخره از اين نوع ابداً نمی تواند از ستم بر دھقانان بکاھد

  

  :جاسوسگری سازمان ملل متحد در امور سياسی برای يک سال ديگر تمديد شد

حد که پيشبرد مأموريت سياسی ملل متحد به دوش آن گذاشته شده است، درده سال دفتر يونامای سازمان ملل مت

گذشته با سياست ھای استعماری در خدمت امريکا قرار داشته و با اکت و ادای بيطرفی  حتی به مرجع دادخواھی 
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االران از اين تبديل شده بود که ھر چند بعد به درگاه آن صف می بستند و خواھان محاکمۀ جنگ س» دو آتشه ھا«

  .اداره می شدند

اين سازمان در ده سال گذشته در برگزاری جرگه ھا، تسويد و تصويب قانون اساسی، انتخابات رياست جمھوری و 

ھميشه حضور چشمگير و تصميم گيرنده » جامعۀ مدنی«پارلمانی و شوراھای واليتی، تعيين والی ھا و کمک به 

در اختيار امريکا قرار داشته و گاه جاسوسان آن در ارتباط نزديک به » ل متحدمل«داشته و به حيث ابزار استعماری 

  .طالبان قرار داشته که اخراج دو جاسوس آن از ھلمند گواه اين ارتباط می باشد

اکنون شورای امنيت ملل متحد با رأی اکثريت اعضايش اعالن کرده است که مأموريت اين سازمان برای يکسال 

  .است تا در انتقال مسؤوليت به نيروھای امنيتی افغان کمک بيشتر کرده بتواندديگر تمديد شده 

  

  ؟؟سرکوزی، مبارزه برای آزادی، يا جنگ برای اسارت

نيکال سرکوزی، رئيس جمھور فرانسه که برای دور دوم رياست جمھوری خود را کانديد کرده، ضمن کارزار 

ستان  شمار زيای از سربازان فرانسوی برای دفاع از آزادی در در افغان«انتخاباتی اش در فرانسه گفته است که 

جھان و مبارزه عليه بنيادگرائی و تروريزم جان خود را از دست داده اند و در چنين وضعيتی رھا کردن متحدان و 

  ».دوستان فرانسه خيانت است

ئی و تروريزم صحبت می کند که دولت اين جالد مردم افغانستان و ليبيا در حالی از آزادی و مبارزه عليه بنيادگرا

فرانسه ھمين اکنون در افغانستان و ليبيا و شماری از کشورھای افريقائی توده ھای اين کشورھا را به اسارت آورده 

دولت فرانسه در حالی از مبارزه عليه . و با متحدين و دوستان خود به حق و آزادی انسان ھا خيانت می ورزند

کند که در افغانستان بنيادگرايان شورای نظاری  و در ليبيا بنيادگرايان شورای بنغازی را بنيادگرائی صحبت می 

مسلح ساخت و توده ھای ھر دو کشور را به طور مستقيم و غير مستقيم به وسيلۀ اين جرثومه ھای بنيادگرا و 

م صحبت می کند که خود و فاشيست از  دم تيغ گذشتاند، اين دولت استعمارگر در حالی از مبارزه عليه تروريز

متحدين و دوستانش از تروريست ھای مشھور در تاريخ ويتنام، الجزاير، کشورھای افريقائی، افغانستان، عراق، 

  .ليبيا و ديگر نقاط خونين جھان ثبت شده اند

  

  

 


