
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٢

  در افغانستان چه ميگذرد؟

)٢١٨(  
  

  انتخاباتی الشخواران داخلی، به چه معناست؟» اتحاد«ايجاد 

اظھر من الشمس است و جای ھيچگونه » جنگ عليه القاعده و تروريزم« غربی زير نام تجاوز عريان اشغالگران

در نتيجۀ اين اشغالگری، .   نزد انسان ھای آزاديخواه، انقالبی و استقالل طلب باقی نمانده استه ایشک و شبھ

ان از گوشه و کنار اين افغانستان به قبرستانی برای افغان ھا مبدل گرديده و روزی نيست که خبر مرگ ده ھا انس

که تئوريسن ھای نظامی امريکا و ناتو روزانه صد نفر را ضايعات اين  کشور جنگ زده شنيده نشود، تا جائی

  . در نظر گرفته اند» جنگ«

تنھا قتل و کشتار افغان ھا نتيجۀ اين تجاوز وحشيانه نبوده، بلکه مھاجرت ھای اجباری، فقر، بيکاری، شکاف عميق 

يزان باالی مرگ و مير اطفال و زنان، نبود حداقل امکانات اوليۀ زندگی برای اکثريت توده ھای زحمتکش طبقاتی، م

  . خونبار است تجاوزو ستمديده و ده ھا بدبختی ديگر از نتايج زيانبار اين

 گذشته غال، دوازده سالاما برای معدودی از انسان ھای شرفباخته، وطنفروش، جواسيس کارکشته و کاسه ليسان اش

 در چھار دھۀ گذشته اينان که اکثريت آنھا. ی بوده است زندگی افسانه ئبرای زر اندوزی و اعمار» یفرصت طالئ«

ق به خون توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما آغشته است، از ھجوم وحشيانۀ امپرياليسم امريکا و فردست شان تا م

 و جاسوسی کردند و وطن را به نرخ کاه به باداران شان متحدانش به گرمی استقبال نموده و تا توانستند جنايت

  . فروختند

 و برگزاری انتخابات نمايشی رياست جمھوری دولت پوشالی ٢٠١۴ھياھوی ساختگی خروج اشغالگران بعد از 

 و سال آينده، اين وطنفروشان را به تب مرگ انداخته و در تالش ھستند تا با استفاده از ھر وسيله ای، قدرت موجوده

معکوس ۀ حاال که شمار. ی شان را حفظ نمايند؛ يکی از اين وسايل بستن ائتالف ھای سياسی استزندگی افسانه ئ

ی ائتالف ھای جديد تا مرز ز گرديده، ھر روز شاھد بر پائبرگزاری انتخابات تقلبی و فرمايشی رياست جمھوری آغا

  .بين وطنفروشان ھستيم» اتحاد انتخاباتی«
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افغانستان توسط چھره ھای جنايتکار، جاسوس، » اتحاد انتخاباتی«يان سياسی جديدی تحت نام راه اندازی جر

اينان که ھيچ پايگاه . ی اين شرفباخته ھا را نشان می دھدفور و کاسه ليس اشغال عمق وارخطائوطنفروش، من

لگران غربی قرار گرفته و ترس ثير تبليغات اشغاأ از ميخ اربابان شان پريده، شديداً تحت تهمردمی نداشته و ھميش

، »اتحاد«از دست دادن غنايم به دست آمده از چور و چپاول دوازده سال گذشته، آنان را واداشته تا برای بستن 

پانزده حزب و جريان » اتحاد انتخاباتی«در اين . دشمنی ھا و کدورت ھای گذشتۀ شان را به باد فراموشی بسپارند

عود گرفته تا محقق، دوستم، نور، ربانی، قانونی، صالح و چھره ھای مزدور و سياسی ضد مردمی از ضياء مس

قرار است اين . بار ديگر بر جان و مال ستمديده ھای افغان حکمروايی نمايند جنايتکار ديگر گرد ھم آمده تا يک

  .  معرفی نمايددر روز ھای آينده، نامزد واحدی را برای انتخابات نمايشی و فرمايشی رياست جمھوری» اتحاد«

 درصد در انتخابات گذشتۀ رياست جمھوری دولت ١٧توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما با اشتراک کمتر از 

درد . ی، اشغالگران، جواسيس و خودفروخته ھای آنان زدندامريکائ» دموکراسی«پوشالی، سيلی محکمی بر روی 

 تبليغات ١٣٩٣ه که يک سال پيش از برگزاری انتخابات آن سيلی جانانۀ توده ھا رژيم پوشالی را چنان وارخطا نمود

ليون ھا دالر يگسترده ای را برای اشتراک مردم در آن به راه انداخته و کميسيون نامستقل انتخابات در نظر دارد تا م

بار ديگر رخسار زرد اشغالگران و  در اين راه به مصرف برساند؛ اما شعور باالی سياسی خلق در بند ما يک

  . ی خواھند نمودنان را با سيلی آبدار ديگر پذيرائسيس آجوا

  

  :طالبان فاشيست با حمالت انتحاری و انفجاری به سالخی خلق ما ادامه ميدھند

 سنبلۀ سالجاری در واليت قندھار بيش از ٩طالبان فاشيست و مزدور با حمله بر يک بانک خصوصی به روز شنبه 

 انتحاری کردند، از ۀا که برای معامالت بانکی شان به اين بانک مراجعه کرده بودند قربانی حمل تن از کسانی ر٢٨

  .  تن ديگر زخم برداشتند٢٢ تن کشته و ۶اين جمله 

از سال ھا به اينطرف طالبان با چنين حمالتی ثابت ساخته اند که کينۀ عجيبی از مردم ستمديده و زحمتکش ما در دل 

اين وحشی ھا که با سالح دين و مذھب .  باداران شان حاضر اند به ھر دنائت و پستی دست بزنندداشته و به ھدايت

به ميدان آمده، جاده صاف کن ھای اشغالگران غربی بوده و برای تداوم اشغال کشور ما در جنايت دست تمامی 

  . جنايتکاران تاريخ  افغانستان را از پشت بسته اند

بسته در قتل و کشتار افغان ھا از ھيچ عملی دريغ نورزيده و با انجام حمالت انتحاری طالبان جاھل، فاشيست و وا

در ساحات مسکونی، مساجد، بازار ھا، فروشگاه ھا، بانک ھا و باالخره در بين توده ھای زحمتکش، زنان و 

  .قابت قرار دارندکودکان خون ھای بسياری را ريخته و شديداً با اشغالگران غربی در خونريزی افغان ھا در ر

ی در ه جائی و جاببه ستراتيژی آسيائی اشغالگران امريکائجاری افغانستان تا ھنگام دستيابی » جنگ«سناريوی 

» رسمی«يا سند اسارت کشور ما برای » پيمان امنيتی«پايگاه ھای نظامی شان در ھفت نقطه از طريق امضای 

 زمان خون ھای بسياری بايد به پای ھيوالی سيری ناپذير سازی اشغال، ھنوز راه درازی باقی مانده و تا آن

  .امپرياليزم امريکا و متحدان غربی آن توسط طالبان جنايتکار، دولت پوشالی و اشغالگران غربی ريختانده شوند

  

  :ی قرارداد مس عينک، بد نامی ديگر بر دولت پوشالی و مزدور کابلرسوائ

 از سوی وزارت نام MCCتخراج مس عينک واليت لوگر با کمپنی چينی  قرارداد اس٢٠٠٨که در سال  بعد از اين

نھاد معادن دولت پوشالی به امضاء رسيد، سر و صدا ھا و تبليغات بسياری در رسانه ھای صوتی و تصويری به 
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 ی به سوی خودکفائدر حال گام نھادن» دولت جمھوری اسالمی افغانستان«که گويا  راه انداخته شده مبنی بر اين

  !!!اقتصادی می باشد

ً اذھان توده ھای زحمتکش و ستمديد ما که ۀ  اين تبليغات گسترده تاثيرات معينی بر روی افکار عمومی مخصوصا

ً با تحليل ھا و تفسير ھاه درد گرسنگی و فقر طاقت شان را طاق نموده بودند نيز ب ی که از ئجا گذاشت؛ مخصوصا

گرفت، اين اميدواری نزد اکثريت توده ھا تداعی  ارقام نجومی صورت میسوی کاسه ليسان استعمار با نشان دادن 

  . ثيرات امضای اين قرارداد را در دسترخوان ھای شان مشاھده نمايند، اما چنين نشدأافت که شايد ت يمی

 رساند، طرف چينی تعھد ءدر قراردادی که دولت پوشالی با شرکت چينی بر روی استخراج مس عينک به امضا

 مليون دالر تحت نام ماليات به دولت پوشالی کابل پرداخت نموده و فابريکۀ برق حرارتی ۴٠٠ه بود که ساالنه سپرد

ھمچنان احداث خط آھن از تورخم الی مرز تاجيکستان را روی .  ميگاوات برق نيز ايجاد می نمايد۴٠٠با ظرفيت 

اما چنين .  تن، برای افغان ھا کار ايجاد می نمايد١۵٠٠٠ و بعداً ء نفر در ابتدا٨٠٠٠دست می گيرد و با استخدام 

  .نشد

که استخراج ثروت ھای طبيعی افغانستان عزيز از حيطۀ صالحيت ھای دولت ھای پوشالی، وابسته و مزدور  با آن

 سال ۵نبوده و اين از وظايف دولت ھای دموکراتيک، مردمی و استقالل طلب می باشد، اما با آنھم با گذشت بيش از 

دخل در  ولين ذیؤو مس» آگاھان اقتصاد«، »کارشناسان«، »نامشاور« امضای اين قرارداد، ديده می شود که از

امضای اين قرارداد، انسان ھای احمق، کودن و فاسدی بيش نبوده و قرارداد امضاء شده سراپا دچار مشکالت 

  .حقوقی و تخنيکی می باشد

اين قرار داد را نموده و خواھان حذف بخش ھای چون  چين تقاضای حذف برخی از مواد MCCحال شرکت 

اين شرکت به بھانۀ نبود مواد سلفيت، روند غنی سازی . احداث خط آھن و ايجاد فابريکۀ توليد برق حرارتی می باشد

خواھد با قبول نمودن اين شرايط، دولت پوشالی کابل را وادار نمايد روی اين  مس را اقتصادی ندانسته و می

با شناختی که از وزرای بی .  تجديد نظر نموده و شرايط را بيشتر از اين برای شرکت چينی سھل نمايدقرارداد

 و شکی در تجديد اين قرارداد با شرايط چينی ھا ديده نمی رديدکفايت و مزدور دولت پوشالی کابل وجود دارد، ھيچ ت

  . شود

  

 


