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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جون ٢٢

  در افغانستان چه می گذرد؟
)٢٠٨(  

  

  : ميليون دالر ديگر برای خون ريزی ھزينه می شود۵٧٠

 را ١٧کوپتر نوع ام ای  بال ھيلي٣٠ئی  ميليون دالر امريکا۵٧٠ است که به ارزش وزارت دفاع امريکا اعالم کرده

قرار است اين ھيلی کوپترھا از روسيه خريداری و در اختيار . اردوی پوشالی افغانستان خريداری  می کندبرای 

و مواد مخدر استفاده » روريزمت«اين نيروھا از اين ھيلی کوپترھا در مبارزه عليه . داده شودقرار نيروھای ويژۀ افغان 

  .د کردنخواھ

 در اختيار اردوی افغانستان داده خواھد ٢٠١۴کوپترھا پس از سال  جون اعالن کرد که اين ھيلي١٨ريخپنتاگون به تا

  . رسيده استء ميالدی با روسيه به امضا٢٠١١کوپتر ھا در سال  قرار داد اين ھيلي.شد

وليت امنيتی به نيروھای ؤ در افغانستان، پس از اعالن انتقال مسئین امريکاندان سربازادر ھمين حال دانفورد قوم

 ئیافغان، در پيامی گفته است که اردوی افغانستان به يک اردوی قوی تبديل خواھد شد که دشمن در مقابل آن توانا

  .جنگيدن را نداشته باشد

که   آن تالش دارند تا ضمن اينئیتحدان ناتوکه اردوی افغانستان يک اردوی پوشالی است، امريکا و م از آنجائی

مديريت اين اردو را در دست خود حفظ کنند، بر آن سرمايه گذاری نموده به تقويت آن بپردازند و با اسلحه و تجھيزات 

  .را مجھز سازند تا از آن چنانچه دانفورد گفته است برای سرکوب دشمنان امريکا استفاده کند مدرن آن

  

  : و به تعويق افتادن ارسال آن به رياست جمھوری ميليون دالر٧۵

طور مستقيم ساالنه ميليون ھا دالر به ارگ رياست جمھوری ه  ب. ای. آی.چندی پيش نيويارک تايمز گزارش کرد که سی

والن شورای امنيت استفاده می ؤمی دھد که از آن برای حمايت جنگ ساالران و شماری از متنفذين قومی و معاش مس

امد کرزی گرفتن اين پول را پذيرفت و مثلی که در مورد چای پولی ايران گفته بود، اين بار نيز با دلقکی اعالم ح. شود

  .کرد که بايد اين پول را بگيريم و ديگه ھم می گيريم و تا که می توانيم می گيريم

 ميليون دالر به افغانستان را ٧۵ نو از خواب برخاسته است  می گويد که ارسال  که ظاھراً ئیاکنون يک سناتور امريکا

 به ارگ رياست . ای.یآ .را توضيح اوباما در مورد چگونگی ارسال پول سی به حالت تعليق درآورده است و دليل آن

  .جھوری افغانستان قلمداد کرده است
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 ٧۵ ارسال سناتور باب کراکر جمھوری خواه که عضوی کميتۀ  روابط خارجی سنای امريکاست می گويد که جلو

ھای واليتی افغانستان به مصرف ا ميليون دالری که قرار است به خاطر راه اندازی انتخابات رياست جمھوری و شور

 ابراز تشويش  به ارگ شده است و ظاھراً . ای. آی.او خواھان توضيح در مورد پول ارسالی سی. برسد را گرفته است

  .ده باشد و در افزايش فساد نقش داشته نداشته باشددست جنگ ساالران نرسيه  ب. ای. آی.کرده  که پول سی

برای آغاز بمباری .  مدتھاست جنگ ساالران افغان را حمايت می کند. ای. آی.اما اين سناتور به خوبی می فھمد که سی

ين ھماز .  بود که به قسيم فھيم شورای نظاری و سياف و اسماعيل خان و دوستم پول داد. ای. آی.افغانستان ھمين سی

 است که امروز جنگ ساالران و سائر خائنان به مردم و افغانستان، به ثروت ھای افسانه ای دست . ای.یآ .پول سی

 است که امروز افغانستان را در ردۀ دومين کشور فاسد جھان ايستاد کرده است، حال . ای. آی.ھمين پول سی. يافته اند

 مبارزه عليه فساد اداری ۀھش يافته است، عزيزهللا لودين رئيس ادارمقدار کا  يک. ای. آی. پول سیاز قرار معلومکه 

 درصد کاھش يافته است؛ البته اگر حق داشته باشيم بر آمار عزيز هللا ٩اعالن کرده است که سطح فساد در افغانستان 

  .در فساد اداری نشان داده استرا . ای. آی.  بايد بپذيريم که نامبرده نخواسته، دم خروس سیلودين مفسد باور کنيم

  

  :معتصم آغا جان طالب بچه از انتحار تا ضد انتحار

ول کميتۀ سياسی طالبان برای اولين بار ؤمعتصم آغا جان يکی از طالب بچه ھای انتحاری و عضو شورای کويته و مس

ه با پول سفارت امريکا کار مصاحبه او از تلويزيون طلوع ک) شنبه شب(قرار است امشب . در تلويزيون ظاھر می شود

  .می کند، نشر شود

 او ھمچنان. امی را جايز نمی داند او شنيده می شود که او حمله انتحاری بر مردم غير نظۀ از مصاحبئیدر بريده ھا

را برادران خود می خواند، چنانچه  حمالت طالبان بر پوليس و اردوی دولت پوشالی را جايز نمی خواند،  زيرا آنان

  . کرزی طالبان را برادران خود می خواندحامد

معتصم آغا جان اين طالب فاشيست و خونريز دوازده سال تمام است ک با طرح سياست انتحار، توده ھای زحمتکش 

 اش بازی ئیاينک که ارباب امريکا. افغانستان را می کشد  و زندگی را بر کودکان و زنان کشور ما دوزخ ساخته است

را آماده سازد  کند، او پيش آمده تا زمينه ھای آن» صلح«خود » دشمنان«م کرده است و قرار است با را پايان شده اعال

 تلويريون ھای ديگر در اين عرصه پيشتاز بوده و ۀو تلويزيون طلوع که با پول سفارت امريکا نشرات دارد، از ھم

  .دازی نموده استزمينۀ تبليغات وسيع را برای اين مصاحبه و دفتر قطر طالبان راه ان

 مدنی و طالبان فکر ۀ ھا، دولت پوشالی، جھادی ھا، تکنوکرات ھای وطنفروش و اعضای روسپی جامعئیاگر امريکا

 مردم ما فريب خورده، دست زير زنخ نشسته و با اين خائنان اشغالگر و ،می کنند که با اين بازی موش و پشک شان

اينھا مطمئن باشند که . يه حساب نخواھند کرد، خود را فريب می دھندانتحاری و ايدئولوگ ھای استعمار روزی تصف

  !انتقام گيری رسم مردم ماست

  

  :عليه رسانه ھا» جھاد«خواصی گلبدينی، و اولين فتح در 

 پوشالی، ۀندانان ظالم وسفاک حزب اسالمی در غوربند و اکنون عضوی ولسی جرگعبدالستار خواصی يکی از قوم

وسيلۀ اعضای خائن و ه استجواب سيد مخدومين رھين وزير پوشالی اطالعات و فرھنگ بھفتۀ گذشته پس از 

  .کرد» جھاد«وطنفروش اين جرگه، عليه رسانه ھای افغانستان اعالم 

 و خائن مفلوک اقداماتی را جاسوس چند جانبهاو نگذشته بود که رھين اين » جھاد فی سبيل هللا«ھنوز يک ھفته از اعالم 

نام عفت ه از جمله او در يکی از اقداماتش نشر  يکی از سريال ھای تلويزيون طلوع ب. ھا روی دست گرفتعليه رسانه 
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نام عفت است و با چندين مرد بدون نکاح روابط جنسی ه  اصلی اين سريال که يک دختر بۀکه چھر را به خاطر اين

  .دارد، ممنوع اعالن کرد

تخبارات، سفارت ھا و اينجوھای جھانی اشغالگران و دولت ھای مرتجع که رسانه ھای افغانستان با پول اس ايندر 

از » جھاد«ولی اعالم . منطقه به مديريت ذھنی مردم افغانستان به سود استعمار مصروف ھستند، شکی نمی توان داشت

او » جھاد« به  ھا در پارلمان فرمان می راند و پاسخ مثبتئیسوی خواصی اين چھرۀ کريه و فاشيست که با پول امريکا

 بيايد، وقتی دالر ھا و پوند ھا و ۵٢از طرف وزير اطالعات و فرھنگ، خود نشان می دھد که وقتی دموکراسی با بی 

دست خواصی ھا و ه  بايد بی چنين دموکراسيۀ دموکراسی بپردازد، سرنوشت به توسعئی و امريکائیيوروھای اروپا

 طالبان فاشيست نيز در قطر افتتاح شده است و دير يا زود، دود خصوص که اکنون دفتره رھين ھا رقم بخورد، ب

  . ھا که با خون مردم افغانستان عجين شده است، باال خواھد شدئیامريکا» دموکراسی«

  

  

  

   

   

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


