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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١١ اگست ٢۶

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢۶( 
  

  :جنجال ھای زرگری ولسی جرگه

 ھزار سرباز اشغالگر، روند انتخابات ١۵٠ر با حضور  کشو۴٩ ۀدر يک کشوری که مستعمره باشد، آنھم مستعمر

پوشالی است و ھر کسی که در انتخابات با ھر نامی شرکت نمايد، به جز اينکه يک کار سودمندی به نفع نظام 

  .پوشالی و حاميان اشغالگرش انجام می دھد، چيزی ديگر انجام نداده است

سفارت ھای اشغالگران از ی ئولت مزدور و گاه گاه صداھااز مدتھاست که جنگ زرگری ميان سه قوای پوشالی د

رسد که گويا اين انتخابات با تقلب ھمراه بوده است و باالخره ستره  به گوش می" ولسی جرگه"در مورد انتخابات 

 تن ۶٢ خاص رسيدگی به جنجال ھای انتخاباتی گرفت و اين محکمه ۀمحکمه، امضای حامد کرزی را برای محکم

" ولسی جرگه"که اين فيصله سروصدا ھای اعضای .  تن را برنده اعالن کرد۶٢حيت و به جای آن را سلب صال

پوشالی و کانديدان معترض را به ھمراه داشت و از مدتھاست که بازار رسانه ھا به خاطر اين جنجال ھا گرم است، 

 بر اين چوکی حق تکيه زدن گوئی يکی از مشکالت عمده مردم زحمتکش افغانستان اينست که کدام جنگ ساالر

دارد، در حاليکه مردم افغانستان به خوبی می داند که اين پارلمان، طويله جنايت کارانی است که دست شان به خون 

  .مردم سرخ است و در حال حاضر به جز معامله و وطن فروشی کاری ندارد

کمونيست ھای بلشويکی از اين پارلمان به شکل اما کسانی که تا سال و اندی قبل استدالل می کردند که گويا به سان 

ولی . رفتند گری نظام استفاده می کنند، شايد به خود آمده باشند که بر راه ترکستان میءدومای روسی به خاطر افشا

ھنوز ديده می شود که به خود نيامده اند و ھنوز که ھنوز است، به خاطر استفاده ھای خاص، گاه گاه تربيون 

  !! پوشالی در اختيار شان قرار دارد"شورای ملی"
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 تن را سلب صالحيت کرده و نه تن جديد را به طويله ٩ تن، ۶٢انتخابات، به جای " مستقل"اما اينک، کميسون 

جنايتکاران معرفی کرده است، که ديده شود جنگ زرگری به کجا می انجامد، ولی چيزی که عيان شده است، 

  .است که مردم سخت از آن متنفرھستند" شورای ملی" اين ميان تھیشانه و ماھيت استعماری، پوشالی، مزدورمن

  

  :ھزينه ھای جنگی امريکا افزايش يافت

امريکا به حيث امپراتوری جنايتگستر جھانی، ھميشه در تالش بوده است تا جھان را در چنگ خود داشته باشد و به 

ه امريکا ظاھرا در بحران بداقتصادی به سر می برد و با وجودی ک. اين منظور از ھيچ جنايتی فرو گذار نمی کند

 فراوان به تداوم جنگ در عراق و ۀ تريليون دالر رسيده است، اما با وجود آن ھم عالق١۵سطح قروضش نزديک به 

  .افغانستان دارد

ن دالر  تريليو١.٣ امريکا ۀ خود نوشت که کنگر٢٠١١ اگست ٢١امريکائی ديترويت فری پريس در شماره ۀ روزنام

اين روزنامه می نويسد که پيشبينی می شود اين .  اختصاص داده است٢٠١٢را برای ھزينه ھای نظامی سال مالی 

  . ھزار دالر برای جنگ پرداخت نمايد١٢ دھنده بايد ت تريليون دالر برسد و ھر ماليا٣.٧ھزينه ھا تا مرز 

 ١٠ الی ۵در اين تخصيص جديد، افزايش . وجه دارددر اين بودجه ھزينه ھای جنگ افغانستان نيز افزايش قابل ت

و اين نشان می  دھد که جنگ استعماری در سال . درصد برای بودجه جنگ کشور ما در نظر گرفته شده است

  . حدت و شدت بيشتر خواھد يافت و استعمار کشور ما اسارتبار تر خواھد شد٢٠١٣

می توان پذيرفت که قسمتی از .می پردازد، يک دروغ محض است و آيا اينکه اين پول ھا را ماليه دھندگان امريکا 

مين می شود اما در کشوری که خود در بحران است، مردمش کار ندارند و از أ ماليات تۀوسيله مصارف دولت ھاب

چگونه ممکمن ... وبيمه صحی برخوردار نيستند و ھنوز در کارتن می خوابند، معتاد اند، در زندان به سر می برند 

اين پول، پولی .  استعماری بپردازدۀ تريليون دالر ماليه در يک سال آنھم برای جنگ تنھا در دو جبھ١.٣است که 

  .خاطر غارت بيشتر ھزينه گذاری می شوده است که ازغارت کشورھای امريکای التين، افريقائی و آسيائی ب

  

  :مسخره  و توھين جديد از نوع امريکائی

 ھای امريکائی نوشته اند که به سربازانش در افغانستان دستور داده شده است که در جريان عمليات با صدای رسانه

. بلند صحبت نکنند که اين کار توھين به افغان ھا تلقی می شود، زيرا افغان ھا صحبت با صدای بلند را خوش ندارند

  !!اين را می گويند چشمپارگی استعماری

چھارشنبه اول سنبله نوشت که به نيروھای پياده دريائی امريکائی گفته شده است که از صحبت وب سايت تاند روز 

  .با آواز بلند خودداری نمايند، زيرا چنانچه گفته شد  دليل آن بد بردن افغان ھا از صحبت با صدای بلنداست

می درانند، انگشت قطع می کنند، امريکائی ھا می کشند، حلق می برند، قتل عام می کنند، غالم می سازند، با سگ 

 مردم کشور ما ۀيست که اگر با صدای بلند و يا خفيف صورت بگيرد، قوغ انتقام را در سينئواينھا دقيقا چيزھا

  .روشن می کند، نه صحبت با صدای بلند

  

  :برھان الدين ربانی، نوکرچه که به استعمار مشوره می دھد

ی و رئيس شورای صلح پوشالی در آخرين سفرش به بدخشان به تسيفاشبرھان الدين ربانی رھبر جمعيت اسالمی 

. در افغانستان بود) امپرياليست ھا( جھانی ۀ اسد گفته است که خلع سالح مجاھدين اشتباه مرگبار جامع٢٩تاريخ 
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ز برھان الدين ربانی کسی است که ھمه مردم او را به ياد دارند که در نخستين روزھای تجاوز اشغالگران، ا

کيد می کرد که بمب ھای کالنتر برای بمباردمان أوسيله اشغالگران ناراض بود و ته بمباردمان ضعيف کشور ما ب

  .استفاده شود

دزدان، جنايتکاران، اختالس ( کثيف اسالمی خواستار سھيم سازی بيشتر فرماندھان مجاھدين ۀحال اين جرثوم

  .در قوت ھای امنيتی و دفاعی افغانستان شد) ...و... قاتالن و گران، مزدوران امپرياليست ھا،

 که دارند می توانند امنيت و ثبات را در یمجاھدين با توجه به تعھد و دلسوزي"او در بدخشان گفته است که 

" تعھد و دلسوزی"ولی او اگر فراموش کرده است، مردم زحمتکش افغانستان به خوبی ." مين کنندأافغانستان ت

 ھزار کابلی، تجاوز جنسی، قتل و رقص بسمل، ادرار خوراندن، ۶۵ای تنظيمی با کشتار مجاھدين را در جنگ ھ

مجاھدين را با مجاھد کرزی، مجاھد فھيم، مجاھد خليلی، " تعھد و دلسوزی"ديدند و اکنون نيز ... تماشای والدت و

جاھد عبدهللا و ده ھا مجاھد مجاھد يونس قانونی، مجاھد برھان الدين، مجاھد بسم هللا خان، مجاھد رحيم وردک، م

 ۀخونريز ديگر از اين دست را تجربه می کنند که چگونه مادر وطن را به حراج گذاشته اند، شب و روز در حجل

  .استعمارگران به معامله مصروف اند

  

  : تن رسيد۴٠٠تلفات ناتوئی ھا در سال روان به 

 ناتوئی در جنگ ۴٠٠الروان ميالدی تا اکنون  اسد، در س٢٨ اساس اطالعيه خبری نيروھای ناتو به روز هب

  . استعماری افغانستان کشته شده است

پولند در حال .  اسد، يک از سربازان پولندی در غزنی کشته شد٢٧اين آمار پس از آن اعالن شد که به تاريخ 

  کشته شده ھاآناز تن  ٢٩ سرباز در افغانستان دارد که در واليت غزنی مستقر می باشند و تا اکنون ٢۵٧٩حاضر 

  .است

 انگليسی و متباقی به ساير کشورھای ٣١ آن امريکائی، ٢٩٨ سرباز ناتو که در سالروان کشته شده اند،  ۴٠٠از 

 روز اين ماه ١٩ماه اگست خونين ترين ماه برای کشتار نيروھای  اشغالگر بوده که در .  بوده اندوطاشغالگر مرب

  .  تن از نيروھای ناتو به قتل رسيده بود۶۶ماه جون نيز  سرباز ناتو کشته شده است، در ۶۶

  

  

  

 

  


