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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ جوالی ٢١

  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶۵(  
  

US SOCOMنيروی جنايتکار امريکا برای سرکوب جنبش ھا :  

ر صدد سرکوب جنبش ھا، تھديد کشورھا و  امريکا به حيث ابرقدرت جنايتکار دنيای کنونی ما، دۀاياالت متحد

به . است» مبارزه عليه تروريزم«چپاول و غارتگری ملل ديگر از طرق مختلف می باشد، که يکی از اين راه ھا 

ايجاد نموده که ای ای، نيروھای ويژه . آی. ھمين منظور اين کشور در چھارچوب ارتش و سازمان استخبارتی سی

  .ی خوانده شده استئضد امريکاوظيفه اش سرکوب جنبش ھای 

US SOCOM  کشور حضور داشته باشد، در ١٢٠يکی از اين نيروھای ويژه است که قرار است تا سال آينده در 

 ھزار تن آن در افغانستان مصروف کشتن خلق ماست و تعدادی از آنھا نيز در مناطق پاکستان به ٩حال حاضر 

در ھمين حال يمن نيز از مناطقی است که اين نيرو موظف به . زدوظايف جاسوسی و عمليات ھای ويژه می پردا

بودجۀ ساالنۀ .  ھزار نيروی آن در اين کشور مستقر می باشد٢٠اجرای عمليات در آن می باشد که در حال حاضر 

  . ميليارد دالر برآورد شده است و مرکز آن در تمپا فلوريدا قرار دارد۴.١٠اين نيروی ويژه 

  .نيروی ويژه سرکوب مخالفان، تھديد حکومت ھا و کمک در تصرف کشور ھاست کلی اين ۀوظيف

  

  :ايکسون موبيل، آماده برای غارت معادن افغانستان

کمپنی ھای .  کمپنی ھای خارجی آماده ساختۀوسيله اشغال افغانستان، زمينه را برای غارت کشور عزيز ما ب

 ناسا، ۀنستان آغاز کرده اند، معادنی که بنا بر برآورد ادارخارجی ھمين اکنون به سرمايه گذاری در معادن افغا

  . آن به چندھزار ميليارد دالر می رسدۀارزش تنھا سی درصد سروی شد

 استخراج نفت از ۀمندی اش را در مزايده ی است در اين اواخر عالقئشرکت امريکايک شرکت ايکسون موبيل که 

بلی قسمتی از اين استخراج به شرکت چينی داده شده بود که ھمان زمان قرار داد ق.  آمو دريا اعالن کرده استۀحوز
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بر اساس اظھارات شکيب خليل، وزير . ی ديگری را که مربوط خليلزاد بود، بر انگيختئاعتراضات شرکت امريکا

 منطقه سابق نقت الجزاير و مشاور انرژی در پاريس، تا زمانی که منطقه ای نويد بخش نباشد، اکسون موبيل به آن

  .نمی رود

 ميليون بيرل و گاز طبيعی آن ٩۴۶ آمو دريا در حدود ۀی نفت حوزئبر اساس تخمين جيولوجيست ھای امريکا

 سروی جيولوجی امريکا، نفت خامی ۀ ادار٢٠١١بر اساس سروی سال . نزديک به دو مليارد متر مکعب می رسد

 ھزار بيرل نفت ٢۵٠و بر اساس ھمين سروی اگر روزانه  ميليارد بيرل  است ١.٩دست می آيد ه که از افغانستان ب

، افغانستان از اين رھگذر ) دالر١٠٠در حدود (خام از افغانستان صادر شود، با درنظرداشت قيمت ھر بيرل نفت 

کنند که تمامی منابع ی نيز تخمين می ئدر ھمين حال زمين شناسان امريکا.  ميليارد دالر عايد خواھد داشت٩ساالنه 

 طبيعی در ۀتريليون متر مکعب می رسد که تقريباً نيمی از منابع مشخص شد١.۶٧گاز طبيعی در افغانستان به 

  .باشدعراق می 

  

  :اشغال افغانستان و افزايش کشتار زنان

يتکار که يکی از اين کشور جنا. بود» حقوق زنان«يکی از شعار ھای دولت جنايتکار امريکا برای اشغال افغانستان 

رود، با اشغال افغانستان بدترين روزھا را بر زنان افغان آورد که برای  کثيفترين دولت ھای ضد زن به شمار می

  .پنھان کردن آن برای چند زن پوشالی و استعماری، مدال شجاعت داده تا خود را مدافع حقوق زن نشان بدھد

 زن کشته شده که ۵٢می دھد که در چھار سال گذشته در افغانستان  کميسيون حقوق بشر افغانستان نشان ۀآمار تاز

بر . وسيله امپرياليست ھای اشغالگر، دولت پوشالی و طالبان کشته می شونده اين تعداد شامل زنانی نمی شود که ب

 ۵٠  يعنی افزايش بيشتر از۵٢ زن کشته شده بود که افزايش آن به ٢٠اساس اين آمار سال گذشته در ھمين مدت 

  .ی قرار داردئامريکا» دموکراسی«فيصد، خود نشان می دھد که افغانستان در کجای 

  

  :اشغال و افزايش بيماری و مشکالت روانی افغان ھا

ی، قتل، کشتار، زندان، انتحار، فساد، رشوه، تفاوت ھای طبقاتی، فقر، ئبا اشغال افغانستان با بمباردمان ھوا

 ۀريھای روانی در ميان افغان ھا افزايش يافته است و بر اساس آمار وزارت صحيبيما... خشونت، توھين، تحقير و

 صحت روانی در کابل مراجعه می کنند که در اين ميان زنان دو برابر ۀ نفر به شفاخان١٠٠پوشالی، روزانه تنھا 

  .مردان از مشکل روانی رنج می برند

ری و مشکالت روانی با گذشت ھر روز افزايش می يابد و  روان شناسان افغانستان می گويد که بيماۀرئيس اتحادي

  . درصد مردم با مشکل روانی مبتال ھستند ٩٨در حال حاضر چھل درصد مردم افغانستان با بيماری روانی و 

 ھزار ھموطن ما از کشور ۵٠ اشغال را در افغانستان نشان می دھد و بی جھت نيست که ساالنه ۀاين آمار فاجع

 ھفته ای شورای وزيران جمھوری پوشالی اسالمی افغانستان ۀا به اروپا برسند و ھر ھفته در جلسفرار می کند ت

  .ترک تابعيت ده ھا تن افغان منظور می شود

  

  :جسد افغان ھا را خوراک سگ ھا می کرديم: جان جردن

ی ئنيروھای امريکا در افغانستان در چوکات ٢٠٠١آژانس خبری المختصر می نويسد که جان جردن که پس از سال 

از فرماندھان عالی در پنتاگون دستور رسيده بود که اجساد کشته «جنگ می کرد، در خاطرات خود می نويسد که 
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چون اجساد را به خانواده ھای قربانيان تحويل ... شدگان عضو طالبان و القاعده را به خويشاوندان شان تحويل ندھيم

  ».ی در برابر سگ ھای ارتش قرار دھيمئساد را به عنوان وعده ھای غذانمی داديم راھی جز اين نداشتيم که اج

اين امپرياليزم خونخوار . احترام دارد» حقوق بشر«امريکای جنايتگستر، با اين جنايات نشان می دھد که چقدر به 

زنان « گيری  آمال مدالۀ سگ ساختن، ھنوز قبلۀرا طعم با کشتار خلق ما، با ادرار کردن بر اجساد آنان و آنان

  !!کشور ماست» شجاع

  

  

  

  

 


