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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢ اپريل ٠۶
 

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵٨(  
  

  : اشغالگر را در سال روان ميالدی کشت١٧نفرت از اشغالگران، 

سخنگوی نيروھای .  کشته شده استارتش پوشالی سربازان ۀوسيله  اشغالگر خارجی ب١٧ی در سال روان ميالد

 سربازان ۀوسيله  گفت که قتل ھفده تن از نيروھای خارجی ب١٣٩١ حمل ١۴آيساف، کارستين جکوبسن به تاريخ 

  .را حمل می کرده استافغان مربوط به طالبان نبوده است، بلکه ھر يکی از اين قتل ھا در خود عقده و فشار روحی 

افغانستان گورستان امپراتوری ھاست و به گفتۀ فريدريک انگلس مردم آزاد منش اين سرزمين مردمان شجاعی 

ھستند که ھيچ گاه تن به اسارت، توھين و تحقير نمی دھند و از اينرو دير يا زود افغانستان دوباره به سرزمين 

 مردم ما را امپراتوری جنايتگستر امريکا و شرکايش به ياد خواھند مستقلی تبديل خواھد شد که نبرد رھائی بخش

  .داشت

اشغالگران امريکائی و ناتوئی چنانچه بارھا وحشت و بربريت و شناعت شان رابه نمايش گذاشته اند، در عرصۀ 

 سربازان تمرين نظامی اردوی پوشالی از بدترين توھين و تحقير استفاده می کنند و با فحش و دشنام به ناموس

افغان، عقده ھای امپرياليستی شان را خالی می کنند و اين توھين و تنفر از اربابی اشغالگران و در مجموع انزجار 

اشغالگران ۀ از اشغال سبب شده است که تا اکنون چندين سرباز ميله ھای تفنگ ھای امريکائی را به طرف سين

  .ليک گلوله بر سينه ھای اين جنايتکاران به نمايش بگذارندامريکائی و ناتوئی بچرخانند و نفرت شان را با ش

  

  :رژيم سفاک واليت فقيه ايران و جواسيس افغان آن

رژيم سفاک ايران که با بدترين شوئنيزم و فاشيزم مذھبی ھمراه است و به حيث دشمن خونريز در مقابل کمونيست 

د و ھا را  به افغان ھا روا می دارند و بدترين توھينھای ايرانی، مبارزان و فرھنگيان متعھد اين کشور عمل می ک
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ی است که به شدت در ئحتی در اين اواخر افغان ھا را از ورود به تفريح گاه ھا ممانعت کرده است، يکی از رژيم ھا

  .بازار جاسوسی افغانستان مصروف خريد جواسيس می باشد

 دولت پوشالی را در عرصه ھای در عمل آورد اما که اکت و ادای ضد اشغال در می اين رژيم اسالمی ضمن اين

ولی در عين زمان از تقويت . گوناگون حمايت می کند و حتی چای پولی ارگ رياست جمھوری را نيز می پردازد

  .طالبان نيز عقب نمی نشيند

ن، چه در ، يکی از مراکز مھم استخدام جواسيس از افغانستان چه در ميان طالباقرارگاه سپاه انصار شھر مشھد

 اساس گزارش رسانه ھا معاون هب. ميان دولت پوشالی و چه در ميان شورای نظاری ھا و ائتالف شمال است

 حوت سال گذشته ھجری شمسی ضمن ديدار با موالنا واعظی، موالنا ١٢عقيدتی و سياسی اين قرارگاه به تاريخ 

نا مصری بيابان زائی و مولوی عبدالغفور صحبت  بوم، مال لعل محمد غوری، مولوی حنيف، موالۀامين هللا از در

 آتش زدن کتاب ۀتبليغ کنند و از قضي» ضد اشغال کفار «همی کند و از اين مولوی ھای وطنفروش می خواھد که ب

  .قران استفاده اعظمی نمايد

 آخوندی ايران در گزارش ھائی ثبت کرده است که رژيم» امنيت ملی« جاسوسی افغانستان به نام ۀدر ھمين حال ادار

مردم .  صد ھزار دالر به يکی دو رسانه می پردازد تا عليه حضور خارجی ھا در افغانستان تبليغ نمايد٢ماھانه 

 جنايتکار امريکا و ناتوئی ھا اشغال شده است، ولی امپرياليزمافغانستان به خوبی می دانند که کشورشان از طرف 

د که به اکت و ادا ھای ضد اشغال، از آب نرز انقالبی ايران اجازه نمی دھ به رژيم خونريز و قاتل ھزاران مباابداً 

  .ش را شکار کند آلوده کشور ما ماھی ھای دلخواھگل

 ايران  را در ديدار با حامد کرزی در اينجا نقل می کنيم تا به حيث يک سند ۀو در آخر ھم سخنان متکی وزير خارج

اد افغانستان شود و قضاوت در اين مورد را به خوانندگان عزيز اين پورتال  آز–تاريخی ثبت پورتال افغانستان آزاد 

  :می گذاريم

ش ھای مرا برادر شما آقای احمدی نژاد عاجل خدمت حضرت عالی فرستاد و گفت تا به اطالع شما برسانم که تال«

سفارت ما و کمک ھای آقای سفير برای برخی از نامزدھای انتخاباتی مجلس کامالً در ھمان مسيری است که شما 

  ». ديگری نداريمۀما ھيچ برنام. می خواھيد

  

  : اشغالگر را از افغانستان فرا خواندند٢٠٠فاشيست ھای فرانسوی، 

 در افغانستان مصروف کشتار خلق بدين سو ده سال از دارد و  خونبار در افريقاۀدولت امپرياليستی فرانسه که سابق

 ماست و در اين اواخر با بمباردمان بی سابقه با ھمکاری ناتو توده ھا ليبيائی را به خاطر منافع ۀھای ستمديد

  . سرباز خود را از افغانستان باز گشتاند٢٠٠ حمل ٩غارتگرانه اش قتل و کشتار نمود، به تاريخ 

 در ولسوالی سروبی و واليت کاپيسا مستقر ھستند که تا اکنون قتل ھای فراوانی در اين نسوی عمدتاً نيروھای فرا

خروج پيش از وقت نيروھای فرانسوی پس از آن در دستور کار دولت اشغالگر فرانسه قرار . ندمناطق انجام داده ا

 تگاب واليت کاپيسا چھار سرباز سوالیول يکتن از سربازان افغان با شليک گلوله در ١٣٩٠ جدی ٣٠گرفت که در 

  . تن ديگر را زخمی ساخت١۶فرانسوی را کشت و 

د و قرار است تا آخر سال ميالدی جاری  يک ھزار ن سرباز در افغانستان دار٣۴٠٠حاضر فرانسوی ھا حال در 

در  افغانستان دارد، در  را  ميان پنج کشوری که بيشترين نيروفرانسه در. سربازاين  کشور از افغانستان بيرون شود

  . سربازخود را از دست داده است٩٢ده سال گذشته 
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  :دنوسيله مرض توبرکلوز می ميره  افغان ب١٠۵٠٠ساالنه 

قايم منفی ی تبديل شده است که در بسا از موارد ريکارد جھانی ئکشور ما زير نظر اشغالگران به يکی از کشورھا

بيشترين انتحاری، بيشترين فساد، بيشترين کشت و ترافيک مواد مخدر، ما ريکارد بيشترين کشتار، . کرده است

  .را داريم... بيشتری مرگ و مير، بيشترين ترک تابعيت، بيشترين درخواست پناھندگی، بيشترين بمباردمان و

 د کهن ھزار نفر به مرض توبرکلوز مبتال می شو۵٣گزارش می کند که ساالنه دولت پوشالی اکنون وزارت صحيه 

  . تن آن در اثر اين مرض زندگی را بدورد می گويند١٠۵٠٠از جمله 

ين ستمديدگان کشور ما زنان بيشترين قربانی را می دھند، در مرض توبرکلوز ھم اين زنان ستمبر کشور ماست در ب

  . آن به زنان بر می گردد۶٠ واقعه ١٠٠که از ھر 

  

  :و يک ريکارد دردناک ديگر

نھادھای ماين روبی می گويند که ده سال وقت الزم است تا تمام ماين ھای کشت شده . استافغانستان کشتزار ماين ھ

 ماين ۀدشمنان مردم افغانستان با کشت ماين کشور ما را به يکی از خطرناکترين مناطق جھان در زمين. پاک شود

ه طلق آنان زحمتکشان ھستند، بطور اوسط ھر ماه چھل نفر که اکثريت مه  اساس آمار و ارقام، بهب. ندتبديل کرده ا

  . ماين کشته می شوندۀوسيل

 ميليون دالر برای ماين ۴۵د که در سال گذشته در حدود ن ماين کشته می شوۀوسيله اين چھل نفر ھر ماه در حالی ب

روبی به مصرف رسيده است و اين خود نشان می دھد ماينی که ھر ماه چھل زحمتکش را می کشد، روبيدن آن به 

  .دن دالر برای غارتگران تبديل شده استروبي

  

  : از سوی مجله تايم٢٠١٢ برتر سال ۀجالدان نامزد چھر

را  که جالدان را آرايش کرده باشد، به نظر سنجی دروغين پرداخته آنان رسانه ھای غربی ھرازگاھی برای اين

الی و بارک اوباما جالد مشھور  حامدکرزی رئيس دولت پوش٢٠١١اينبار برای سال .  برتر سال نام می دھندۀچھر

  . مجله تايم می باشند٢٠١٢ برتر سال ۀچھر١٠٠جھان نامزد 

مجله تايم که يکی از نشريه ھای مشھور امريکاست، ھر ساله جنايتکاران، وطنفروشان، خاينان، جواسيس، 

به نظر سنجی را به نام قھرمان صلح، حقوق بشر، حقوق زن، مدافع حقوق کودک و غيره ... عوامفريب ھا و

مردم » قھرمانان«را به  دروغين گذاشته و بعد بر روی جلد اين نشريه عکس ھای آنان را به نمايش گذاشته و آنان

  .تبديل می کنند

 کانديد ٢٠١٢ی که برای سال ئ با مرور گذرا بر نام ھا" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "خوانندگان عزيز پورتال 

بشار اسد،  :کی ھا را شامل اين ليست می سازد» تايم«ود قضاوت کرده می توانند که  برتر ھستند، خۀ چھر١٠٠

ھيلری کلنتن، شيخ بن خليفه، بارک اوباما، ميشل اوباما، رجب طيب اردغان، ملکه اليزابت، والديمير پوتين، ران 

  ... پال نامزد فعلی انتخابات رياست جمھوری امريکا و

 برتر اين نشريه استعماری بوده است که شادی مرگک بعضی ۀان نيز يکی از صد چھرباری، ماللی جويا از افغانست

  .از انقياد طلبان را نيز با خود داشت

 


