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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢اول اگست 

 

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶٧(  

 

  دستگير شد، جواسيس امريکا چطور؟"ای. اس . آی"حسين ياسا، جاسوس 

 پوشالی امنيت دستگير شد و پس از گذشت ساعاتی ۀ از طرف ادار" ای.سا. آی "ی از جواسيس  يک"حسين ياسا"

اين دستگيری که به نام جاسوسی برای سفارت پاکستان صورت گرفته بود، پرده . از طرف اين اداره دوباره آزاد شد

س، جنايتکاران و خايئنان سه  ملی که متشکل از جواسيۀاز جاسوسی محمد محقق و در مجموع جبھه ای به نام جبھ

 .  افغانستان است، برای پاکستان برداشتۀ گذشتۀدھ

، نامه ای به سفارت پاکستان نوشت و از اين سفارت خواست تا از "حسين ياسا"محقق جنايتکار پس از دستگيری 

ن را که با اکت و اين نامه يکبار ديگر ماھيت اصلی اين خائ.  اين جاسوس بچه تالش نمايدئیطريق خود برای رھا

  .ادای ضد پاکستان در تالش تحميق بيشتر توده ھای مردم می باشد، برمال ساخت

 اردوی پاکستان ۀ خود اعتراف کرده است که تابعيت دوگانه دارد، برادرش يکی از افسران بلند رتب"حسين ياسا"

 يکی از جواسيس "حسين ياسا"که در اين شکی نيست . است و خود نيز به حيث مشاور وزير داخله کار کرده است

خصوص ه  بئیکه جواسيس اصلی که ھمانان جواسيس امريکا و کشورھای اروپا  پاکستان است، ولی اينۀکار کشت

 و اسپانيا می باشند و امروز مھره ھای اصلی  دولت ھستند و از رئيس جمھوری ، المانانگلستان، فرانسه، ايتاليا

 ھمه به مراکز جاسوسی وابسته اند، چرا به جرم جاسوسی گرفتار نمی شوند، به پوشالی گرفته تا اعضای پارلمان

  . دولت کنونی بر می گرددۀماھيت پوشالی و جاسوس گران

  

  :ھرات، شھر آدم ربائی؛ دستاورد ده سال اشغال

قاتی فرو که در فقر، سيه روزی و تفاوت ھای عميق طب تاريخ نشان داده است که کشورھای  تحت اشغال به جز اين

 نيروھای تجاوزگر غرب، ۀوسيله اشغال افغانستان ب .داشته باشد بيشتری ۀبرود، از اشغال منطقا نمی تواند بھر
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خصوص عليه منافع ه کشور ما را به دوزخ جھان تبديل کرده است و ھر آن چه که خالف ارزش ھای انسانی و ب

  .ه وقوع پيوسته استزحمتکشان است، در اين کشور در ده سال گذشته به کرات ب

 و اختطاف در افغانستان سير صعودی ئیدر ده سال گذشته، آدم ربا.  استئیيکی از پيامدھای شوم اشغال، آدم ربا

 استفاده شده، پول ءروھستند، سوه ی فقيرانه روبانداشته است و به اين منظور از جوانانی که بيکار ھستند وبا زندگ

  . دارد پوشالی دولتۀولين بلندپايؤ واريز می شود که گردانندگی آن را مسئیافيا به جيب ھای باندھای مئیآدم ربا

 در اين شھر در حال افزايش است و در کنار ده ھا جنايت ئیدر اين اواخر از ھرات خبر می رسد که تعداد آدم ربا

 ئیزه با جرايم  جنابر اساس آمار رياست  مبار. ديگر، اين جنايت نيز سبب نگرانی مردم در اين شھر شده است

 قضيه اختطاف و در سال ٢٢٨ نفر در رابطه با ۵٢٩، ١٣٩٠ در جريان سال دولت پوشالی ۀوزارت امورداخل

  . اختطاف و قاچاق انسان دستگير شده اندۀ نفر در ارتباط با قضي٧٢روان 

  

  :اردوی پوشالی، قاتل مردم افغانستان

 حاکم عليه طبقات محکوم عمل می کند و در اين ميان اردو ۀوب طبقما بارھا گفته ايم که دولت به حيث ماشين سرک

امريکا به حيث بزرگترين کشور غارتگر جھان با اشغال افغانستان . به حيث بازوی مسلح، حامی دولت ھا می باشد

ی بر اردوی پوشالی سرمايه گذاری کرده است تا در آينده به حيث سگ ارزان آن در منطقه برای سرکوب جنبش ھا

 ش وردک خبر می رسد که مردم زحمتک-ميدانواليت اکنون از ولسوالی  چک . مردمی و استقالل طلبانه عمل کند

مردم اين ولسوالی می گويند که اردوی پوشالی . اين ولسوالی از برخورد فاشيستی اردوی پوشالی به تنگ آمده اند

  .در مواردی بدتر از خارجی ھای اشغالگر برخورد می کنند

مردم قريه ھای پوستو و انبوه خاک ولسوالی چک که يکی از قرارگاه ھای اردوی پوشالی در آن موقعيت دارد می 

گويند که سربازان اين قرارگاه آنھا را از موتر پائين کرده، توھين می کند، آزار و اذيت کرده و اگر گاه طالبان بر 

 قريه ھای آنان انداخت کرده که سبب کشتار در قريه ھای اين قرارگاه شليک می کنند، سربازان اردوی پوشالی بر

اعتراض مردم در حالی بلند می شود که دولت پوشالی و حاميان غارتگر جھانی آن با تبليغات در . شان می شوند

  !!می دانند» ملی«رسانه ھا و تجمعات به توصيف و تمجيد اردوی پوشالی پرداخته و آنرا مظھر دفاع 

  

  :  به اشغال افغانستان ادامه می دھد٢٠١۴سال امريکا، پس از 

که که لشکر کشيده ھمانجا به شکلی از  تاريخ خونبار امريکا نشان می دھد که اين کشور امپرياليست به ھر جائی

نظامی در کشورھای مختلف جھان قلدری خود را بر جھان حفظ کرده ھای اشکال استقرار يافته و با ايجاد پايگاه 

 پايگاه نظامی دارد و از ھمين رو پنتاگون را ٧١۴حاضر اين کشور در سراسر جھان بيشتر از در حال . است

  .زمين می گويند» زميندار«بزرگترين 

 امريکا در افغانستان در مصاحبه ای که با شبکه تلويزيونی امريکا به نام ۀويليام مک گريون قوماندان عمليات ويژ

 تمام نيروھای اشغالگر ٢٠١۴ه با قاطعيت گفته نمی تواند که تا پايان سال سی ان ان انجام داده است گفته است ک

 ءاو می گويد که امريکا و افغانستان پيمان درازمدت ستراتيژيک امضا.  از افغانستان خارج خواھد شدئیامريکا

 در افغانستان که در ھمين حال کراکر، سفير امريکا. له در اين چارچوب اين پيمان تنظيم خواھد شدأکرده و اين مس

موريت کشتار در کشور ما وظيفه اش پايان يافته است نيز در صحبت ھايش در امريکا گفته است أپس از دو سال م

  . ھنوز در ابھام قرار دارد٢٠١۴که خروج نيروھای امريکا از افغانستان پس از سال 
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، افغانستان ئی و ناتوئیتجاوزگران امريکااين اظھارات به خوبی نشان می دھد که تا قيام سرتاسری مردم ما عليه 

  .باقی خواھد ماندکماکان محل کشتار نيروھای اشغالگر 

  

  : عقب نمی مانندئیامپرياليست ھای چينی از امپرياليست ھای امريکا

ی چين را به امپرياليزم تمام عيار تبديل ساخته است، در ئامپرياليست ھای چينی که با رويزيونيزم، جمھوری توده 

 نيروھای ۀوسيله  اشغال کشور ما بۀ کرده و در ده سال گذشتءمسائل افغانستان ھميشه نقش منفی و ارتجاعی ايفا

  .اشغالگر، حامی اين اشغال بوده و از دولت پوشالی، دولت قاتل مردم ما حمايت کرده است

ل است، افغانستان را مثل  برای اقيانوس آرام، در صدد عمل بالمثااين کشور که پس از ستراتيژی جديد اوبام

ی انتخاب کرده است که خواھان پيمان ستراتيژيک درازمدت ئ، يکی از کشورھا چندیئامريکا، ولی با تفاوت ھا

 وزير دفاع پوشالی کشور، خواستار روابط ستراتيژيک ۀچينی ھا در اين اواخر با سفر پنج روز.  نظامی با آن است

 گزارش شينھوا، گوا بو ژونگ نايب رئيس کميسيون مرکزی نظامی چين در  اساسهب.  پکن شده اند–نظامی کابل 

مالقات با رحيم وردک گفته است که بايد سطح ارتباطات ستراتيژيک و تقويت ھمکاری ھای عملی اردوی ھر دو 

طر اين کشور  افزايش يابد، زيرا اين ھمکاری ھا می تواند منافع اصلی چين را حمايت کند و اين مقام چينی به خا

  .پشتيبانی از دولت پوشالی ستايش کرده است

 چنانچه گفته شد، امضای پيمان ستراتيژيک امريکا با دولت پوشالی، سبب نگرانی ھای چين شده و به خاطر ھمين

 چين تالش می کند تا روابط نزديکتر با دولت پوشالی داشته باشد و به ھمين منظور پای افغانستان را به مسأله

 غير اشغالگر در افغانستان ارانچين در حال حاضر يکی از بزرگترين سرمايه گذار. نگھای کشانده استسازمان شا

  .است

  

  

 

 

 

 

 


