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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٢ اگست ٠۶
 

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶٨(  
  

  :دولت مرتجع پاکستان، دشمن توده ھای زحمتکش افغانستان

خصوص در سی ه رود، ھميشه و ب بدترين دولت ھای ضد مردمی در منطقه به شمار میدولت پاکستان که يکی از 

.  مورد ستم و تعدی قرار بدھدءسال گذشته تالش کرده است تا توده ھای زحمتکش افغانستان را به نحوی از انحا

 اواخر دولت  اين دولت وابسته به امپرياليست ھای غربی بگذريم، در اينۀ گذشتۀت سه دھاجنايطرح اگر از 

ه  آنھا را توده ھای زحمتکش و بۀکه بخش عمدرا پاکستان تصميم گرفته است تا نزديک به سه ميليون افغان 

  . از پاکستان اخراج نمايدبه اجبارخصوص کارگران می سازد، 

ضور  دسمبر که ح٣١ گفته است که در "سآی پی ا" وزير اياالت و مناطق مرزی به خبرگزاری "حببيب هللا خان"

بر اساس اين تصميم در . مھاجران افغان در پاکستان به حيث مھاجرپايان می يابد، آنان بايد به افغانستان برگردند

 ميليون آن ثبت می باشد و بيشتر از سی سال است که در پاکستان ١.٣حدود سه ميليون مھاجر افغان که بيش از 

 که کشور ما در چنگال امپرياليزم و دولت پوشالی آن خرد زندگی می کنند، در حالی از اين کشور اخراج می شوند

 ۀو خمير می شود، اين مھاجران در حالی به افغانستان برگردانده می شوند که بر اساس آمار وزارت امور خارج

 ھزار افغان به يونان به شکل غيرقانونی خود را می رسانند تا در ۵٠طور اوسط ه پوشالی، در يک سال بدولت 

ی پناھندگی بگيرند، اين اخراج در حالی صورت می گيرد که در ھر نشست شورای ئ کشورھای اروپايکی از

، ترک تابعيت افغان بودن ده ھا تن به تصويب  بخوانيد غالمان امپراليزم جھانیوزيران جمھوری اسالمی افغانستان

  .می رسد

  

  : باشندجنايتکاران پنتاگون، احمقانی ھستند که در فکر تحميق ديگران می
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را بررسی ) توده ھای تھيدست(ی خبر داده است که جنايات عليه غير نظاميان ئی امريکاوزارت دفاع امپرياليست ھا

 مشاور عمومی وزارت دفاع امريکا می گويد که دسته ای از افراد ملکی و افسران متقاعد "جه جانسون". می کنند

  . تا اکنون بررسی کنند٢٠٠١کی در افغانستان و عراق را از سال اردو را موظف ساخته اند تا جنايات عليه افراد مل

اين جنايتکاران احمق خوب می دانند که نخستين جنايتی که انجام داده اند اشغال کشورھای افغانستان و عراق می 

طور ه  و چينوک آنان بر روستاھا و شھرھا در اين دو کشور و کشتار مردم ب۵٢بمباردمان طياره ھای بی . باشد

کلی از جناياتی است که ھيچ نيازی به بررسی ندارد و اگر جنايتکاران پنتاگون خود را به خری می زنند و تالش 

 اين جناياتدارند تا ديگران را احمق کنند، اين  تداوم جنايت ھای آنان است که روزی خلق ھای عراق و افغانستان 

  .امپرياليست ھای خونخوار محاسبه خواھند کرد

فقط تکنوکراتان احمق، دولت پوشالی، کارشناسان سرکاری و استعماری، انجوھا، حقوق بشر و » بررسی«وع اين ن

مردم ما از روز اول به جنايات .  ھشت صبح را خوشنود و راضی می سازد، نه مردم تھيدست ما راۀروزنام

امريکا پی برده، ھيچ نيازی به بررسی تلفات ملکی و غير ملکی در اين جنگ ارتجاعی و امپرياليستی نمی بينند و 

 جنايتکاران قاتل و ويرانگر، جنايتی حساب می کنند که با خيزش ھای ۀوسيله قطع حتی يک درخت کشور شان را ب

  . آن را خواھند گرفتشان انتقام 

  

  :ر وحدتی با حمايت امپرياليست ھا کشتار می کندشجاعی، قوماندان جنايتکا

با . از روزی که اشغالگران به کشور ما ھجوم آورده اند، مردم ما بدترين روزھای زندگی شان را می گذرانند

تجاوز جنايتکاران امپرياليست، جنايتکاران سه دھه، حزب دموکراتيک خلق، جھادی ھا، طالبان به اضافه 

جنايت ماشين  بسته شده اند و سه "جمھوری اسالمی افغانستان"ادارۀ مستعمراتی بر آخور تنکنوکرات ھای مزدور 

جنايت تکنوکرات ھا، کشور ما را دوزخی برای توده ھای فقير و تھيدست تبديل ماشين  ۀدست در دست ھم به اضاف

  .ستکرده ا

 دارد واز طريق نيروھای اشغالگر شجاعی يکی از ھمين جنايتکاران است که با حزب وحدت خليلی روابط تنگاتنگ

 محلی مسلح شده است، به جز آزار و الد که از طرف دولت به نام پوليساين ج. مستقر در ارزگان حمايت می شود

  .خصوص پشتون ھای منطقه، آنھم به نام طالب، مصروفيت ديگری ندارده اذيت  و کشتار مردم و ب

 تن ١٧ اسد سالروان  ١٣رود، به تاريخ  اصلی منطقه به شمار میاين فاشيست که در ولسوالی خاص ارزگان حاکم 

مردم محل به رسانه ھا گفته اند که او از افراد خاص . از زحمتکشان پشتون اين ولسوالی را به رگبار گلوله می بندد

ر دريغ نيروھای خارجی است و با حمايت آنان خانه ھای مردم را آتش می زند و چور و چپاول می کند و از کشتا

  .نمی ورزد و بعد برای خوشخدمتی به امپرياليست ھا، اين جنايت خود را به نام کشتار طالبان به تجارت می گيرد

  

  :جميز کننگھام، سفير جديد امريکا وارد کشتارگاه افغانستان می شود

ی به ئھای امريکايژيک برای امپرياليست که افغانستان در حال حاضر يکی از نقاط بسيار مھم سترات از آنجائی

رود، سفارت اين کشور در کابل نيز از اھميت فراوان برای تعقيب سياست ھای استعماری و ھدايت  شمار می

ی برخوردار می باشد، از ھمينرو سفارت اين کشور روز تا روز گسترش می ئھزار سرباز امريکا ٨٠نزديک به 

  . جاسوسی و ھدايت کشتار خلق ماستی مصروفئ کارمند امريکا١١٠٠ل حاضر در آن يابد و در حا
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رايان کراکر سفير قبلی امريکا بنابر مشکالت صحی اين وظيفه را ترک کرد و پس از ديدار با اوباما در امريکا 

اکنون به جای او جميز کننگھام که ديپلومات کار کشته و ھدايتگر غارت . مورد ستايش دولت امريکا قرار گرفت

زودی کار خود را آغاز ه خصوص در آسيا بوده است، جانشين او شده و قرار است ب هخلق ھای کشورھای مختلف ب

 حدود يک سال قبل به حيث معاون ازطور گذرا بايد بنويسيم که او ه که اين جالد را بھتر بشناسيم ب برای اين. کند

کانگ، ناتو و سازمان ملل کراکر در افغانستان کار کرده است، در اسرائيل سفير امريکا بوده، مدتی را در ھانگ 

وليت به نيروھای افغان، به معنی پايان حضور ؤ سفير جديد می گويد که انتقال مس.متحد ديپلومات امريکا بوده است

  .امريکا در افغانستان نخواھد بود

  

  

 

 


