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   افغانستان–گران پورتال شرگزا

 ٢٠١٢ جون ٠۴

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶١(  
  

  :ی افغانستانتجليل نوکران رژيم سفاک ايران از خمينی و توھين رژيم آخوندی ايران به توده ھا

اين قاتل سفاک که با چھرۀ به شدت فاشيستی . خمينی قاتل مبارزان، کمونيست ھا، انقالبيون و توده ھای ايران است

و ساير مذھبی اساس رژيم آخوندی ايران را گذاشت، به يکی از جالدان معروف منطقۀ ما عليه کمونيست ھا 

 در کشور ما برايش سالگرد می گذارند و او را ناجی دنيای وی  اينک چاکران مذھبی. تبديل شدان آزاديخواهمبارز

اسالمی پنداشته، به حالل کردن کيسه ھای پول ايران مصروف ھستند، که از اين رقابت ارگ رياست جمھوری نيز 

  .عقب نمانده و چای پولی ماھاھانه اش از طرف آخوند ھای ايرانی پرداخته می شود

افغانستان روزگار را بر ايران و منطقه من جمله خلق  به حيث دشمن خلق ھای ءابتدارژيم سفاک ايران که از ھمان 

توده ھای کارگر و دھقان در ايران به دوزخ سوزنده تبديل کرد، نوکران مذھبی و فرھنگی اش را در آغوش گرفت 

  .تا از طريق اين مزدورچه ھا شئوينزم ايرانی اش را پياده نمايد

 و فرانسوی را ، المانی انگليسی،یوق مزدوری امپرياليست ھای امريکائ در عين حال طمزدوران کثيف ايران که

نيز بر گردن دارند، در حالی به تجليل از اين جالد خون آشام می پردازند که رژيم واليت فقيه ايران بدترين توھين 

در برده ه  جھانی جان سالم بياليزمرد، آوارگانی که از گيتويتن خونريز امپوارگان افغان انجام می دھھا را در حق آ

  .و مصروف کارگری در آن کشور می باشند

اين تجليل در حالی برگزار می شود که آخوندھای ايرانی اعالن کرده اند که مھاجران افغان در آن کشور نمی توانند 

 آموزش از ۀر زمين واليت ديگر ايران گشت و گذار نمايند و د٩ی از  در بخش ھائطور مکمل وه  واليت ب١۴در 

  . رشته و تحصيالت عالی ماستری و دکترا منع قرار داده شده اند٢٠حق تحصيل در 
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که در تجليل از جالد مشھور ... اين جرثومه ھای کثيف مثل اکبری، محقق، محسنی، خليلی، احمد شاه احمدزی و

آنھا به حيث چاکران امپرياليست ھای غربی ايران، محافل مرثيه خوانی می گذارند، بايد بدانند که خلق افغانستان از 

  .ستنداو مزدورچه ھای زر خريد رژيم آخوندی ايران، انتقام گرفتنی 

  

  :یی در تقابل با امپرياليزم امريکائامپرياليزم روس

وضعيت کنونی جھان و بحران ھای کشورھای امپرياليستی نشان می دھد که دنيای ما وارد فاز آغازين تضادھای 

که ھنوز وحدت نسبی ميان امپرياليست ھا در غارت خلق  با وجود اين. می شودبه شکل و بستر جديدی ستی امپريالي

 سرمايه داری، ۀھا موجود است، ولی اين وحدت به زودی ماه عسلش را به پايان رسانده و بر اساس ماھيت جامع

اگر از تضاد ميان امريکا و روسيه .  شودتضاد ميان آنان حاد شده که ھمين اکنون نشانه ھای آن به خوبی ديده می

 سوريه بگذريم و تضاد اين دو کشور را به خصوص پس از امضای پيمان ننگين ستراتيژيک با امريکا در ألۀدر مس

ی از اری بر بر بخش ھائنظر بگيريم، به خوبی ديده می شود که اين تضاد بايد حدت بيشتر بيابد و روسيه سرمايه گذ

  .را شدت بيشتر ببخشد) ائتالف شمال(ته اش قالده بندان گذش

پس از امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا، امپرياليست ھای روسی بارھا نگرانی شان را در قبال حضور دايمی 

ی با آژانس انيکوالی پاتروشيف منشی شورای امنيت ملی روسيه در مصاحبه  .امريکا در افغانستان ابراز کرده اند

با وصف اعالم امريکا در مورد اين که پالن ايجاد پايگاه ھای نظامی درازمدت را « خبری انترفکس گفته است که 

سيس أروسيه ت...  در اين کشور باقی می مانند٢٠١۴ی ھا بعد از سال ان ندارد، ما می دانيم که امريکائدر افغانست

 ضد کشورھای منطقه از آن استفاده شود، غير قابل پذيرش می ه تواند بپايگاه ھای درازمدت را در افغانستان که می

  ».داند

 خاص روسيه برای امور افغانستان و پاکستان روز دوم جون گفت که افغانستان ۀدر ھمين حال ضمير کابلوف نمايند

  .ھا را تھديد کند کند، ولی نبايد اين پيمان ھمسايه ءحق دارد با ھر کسی که می خواھد پيمان ستراتيژيک امضا

  

  :چپاولگران و افزايش قيمت ھا در افغانستان

 کمپرادور می باشد، به فاسدترين دولتی تبديل شده است که اولويت ۀ طبقات فيودال و سرمايۀدولت پوشالی که نمايند

 تاجران، ۀوسيله ی بمت و بھای مواد سوختی و مواد غذائافزايش قي. کاری آن را غارت توده ھای تھيدست می سازد

 ٢٠٠رود که از صبحگاه تاريک تا شامگاه در بدل  يکی از راه ھای چپاول زحمتکشان و تھيدستانی به شمار می

  .افغانی کار می کنند

اد با سيستم بازار را سسات مالی آن مثل صندوق بين المللی پول، اقتصؤدولت پوشالی بر اساس فرمايش امريکا و م

ی که به جز از فالکت، فقر، ناداری و تھيدستی طبقاتی چيزی به ارمغان نياورده  اساسی ساخت، سيستموارد قانون

  .است

 خدمات اثر گذاری دارد، يکی ۀی و حتی عرضبھای ساير مواد به شمول مواد غذائافزايش بھای مواد سوختی که بر 

 و داراناصی از سرمايه  خ که توريد مواد نفتی در دست تعداداز آنجائی. از نگرانی ھای جدی مردم را می سازد

) رئيس و معاونين دولت پوشالی(تاجران انحصاری است که روابط تنگاتنگ و نزديک با ستون ھای اول قدرت 

ھمين اکنون در کابل يک ليترل پترول در . دارند، با بلند بردن بھای مواد نفتی، در تالش غارت مردم می باشند

  .  افغانی به فروش می رسد۶٠ افغانی و يک ليتر ديزل در حدود ۶۵حدود 
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  !روز جھانی کودک و يک ميليون کودک بی سرپرست، ننگ تان باد پوشالی ھا

 در مورد کودکان برده در شھر کابل گزارش کرده بوديم که " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "قبال از طريق پورتال 

اينک وزارت . ه ھای خشت پزی کار می کنند ھزار کودک در حالت بردگی در کور۵٠تنھا در اين شھر در حدود 

  .وضعيت يک ميليون کودک بی سرپرست است» نگران«امور زنان رژيم پوشالی خود گزارش می کند که 

 به مناسبت روز کودک ابراز داشته است و جلسه ای جوزا در ١٣ روز شنبه، "حسن بانو غضنفر"اين سخن را 

  .ميليون کودک بی سرپرست را تحت پوشش قرار بدھند ٢گفته است که با حمايت يونسيف در حدود 

 ميليون ۶در حال حاضر بر اساس آمار ھمين دولت پوشالی که به يقين کمتر از حقيقت ملموس است، در حدود 

  .کودک با خطرھای گوناگون روبرو ھستند و مصروف کار ھای شاقه می باشند

از ھمه مھمتر  طالبان جنايتکار، رژيم پوشالی و اين کودکان بی سرپرست، محصول ددمنشی جھاديان فاشيت،

  .ش می باشد که بی وقفه توده ھای عزيز ما را در جنگ ارتجاعی شان می کشنديی و شرکااستعمارگران امريکائ

د، روزی به تھمتن طبقاتی دھقانی و کارگری دارنپايۀ ما آرزومنديم که اين کودکان بی سرپرست، که صد در صد 

  .ی بخش تبديل شده و با بازوران ستبر شان اين جالدان را سبق بدھندھای انقالب رھائ

  

 


