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 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٠

  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶٩(  
  

  :توده ھای غور زير ستم ده ھزار دزد غير دولتی، دولت پوشالی و امپرياليست ھا

شور ما نزديک به يازده سال است که زير چکمه ھای امپرياليست ھا، دولت پوشالی و باندھای  مسلح، اربيکی ھا، ک

کارگران، دھقانان و . توده ھای ستمديده قربانی اين ستم بی مانند ھستند. مليشه ھا و طالبان خرد و خمير می شود

 ستم و غارتگری اين دشمنان بی وقفه کشته می شوند و اھل کسبه به شمول معلمان از نخستن کسانی ھستند که زير

  .رود دار و ندار شان به غارت می

 سنبله گزارش کرد که در غور ده ھزار دزد غير مسلح دولتی مردم اين واليت را ١٨تلويزيون طلوع نيوز به تاريخ 

را با خود دارد تنھا به دزدان مسلح اين تلويزيون که حمايت مالی و معنوی مستقيم سفارت امريکا . ندبه ستوه آورده ا

که گزارش ھای رسيده از غور نشان می دھد که امپرياليست ھای  غير دولتی در اين گزارش اشاره کرده، در حالی

 در رسانه ھا کمتر و يا ھم ھيچ انعکاس مگرد ن دريغ نمی ورزیغربی در اين واليت دور افتاده از ھيچ نوع جنايت

  .پيدا نمی کند

 خود را طالب می گويند، دولت پوشالی و ھاآناز ر می گويند که از اين ده ھزار تن مسلح که تعدادی مردم غو

استعمارگران خارجی ديگر به تنگ آمده اند و اين غارتگران و استعمارگران خارجی ھستند که زمينه ھای تقويت 

  .نداين دزدان را فراھم ساخته ا

  

  :ن و حديث تول و ترازو  می کندآ که منافعش را در قریسياف، وحشی ھار

ای دارد، چيزی . آی . رب رسول سياف يکی از جالدان به نام و مشھور کشور ماست که روابط نزديک با سی العبد

ن و آاو که ھر جنايتش را با آيت ھای قر.  امر هللا صالح از طرف اسدهللا خالد مديريت می شده استۀکه بنابر گفت
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 اعالن "اھل حل و عقد"، وقتی پس از سقوط رژيم پوشالی نجيب به کابل آمد در مجلس حديث تول و ترازو می کند

  .ھا زندگی کرده اند» کمونيست«کرد که تمام کابل بايد سرچپه شود، چون در آن 

از مدتھاست که سياف در مجالس عمومی جنايتکاران و دولت پوشالی کمتر حضور دارد و چوکی اش در 

تالش برای ترور او در جريان است و اين » امنيت ملی«بر اساس گزارش ھای . ھم خالی است» خوکدانی«

او در يازدھمين سالگرد . سر می برده  اش در پغمان به ئیترسيده در قصر افسانجرثومه از اين ھشدارھا سخت 

نانی که انتحار ن گفته است که آآ ھزار کابلی گفته که قر۶۵احمد شاه مسعود خاين ملی و يکی از قاتالن کشته شدن 

د بايد به زجرترين شکل کشته شوند، پا و دست شان قطع شود و بر چھارراھی ھا تا ند و مسلمان را می کشنمی کن

  .يکماه آويزان شوند

کيد می گويند که أ و رفت و آمد ھای شان با ت ھاجلسه سخنان شرعی سياف، در نتوده ھای مردم پس از شنيدن اي

 ھزار انسان تنھا در ۶۵د پيش از ھمه در قسمت خودش و ساير جھادی ھا که قاتل اين فتوای شرعی سياف باي

 مردم قطع شده تا يک ماه بر چھارراھی آويزان شود ۀوسيله  و دست و پای او بگذاشته شده ءپايتخت ھستند، به اجرا

  .تا ساير جالدان از آن عبرت بگيرند

 در نھم سپتمبر در حالی که با برچه و تفنگچه و کالشنکوف مسعود،» مکتب«در ھمين حال گفتنی است که شاگردان 

مسلح بوده و سوار موتر و موترسايکل بودند با گردش در تمام شھر کابل باعث آزار و اذيت و توھين و تحقير مردم 

لچکان محقق درگيری احمد شاه مسعود و » مکتب« کوته سنگی کابل ميان لچکان ۀشده، و بر ھمين اساس در منطق

صورت گرفته که باعث کشته شدن يک تن و زخمی شدن چندين تن شد و اين حادثه به خوبی ماھيت شاگردان لچک 

  .مسعود و محقق را نشان داد که تنفر مردم را با خود ھمراه داشت

  

  :ديگر را متھم به فساد می کنند  مقامات دولتی يک

در اين کشور فساد ميان دولت پوشالی و اينجو .  دوم قرار داردۀ در درجافغانستان پس از سومالی از لحاظ فساد

از ھمين رو بسيار عادی مقامات دولتی يکديگر خود را متھم به فساد می . داران به يک امر عادی تبديل شده است

 فساد ساخت، چندی قبل عزيزهللا لودين ريئس مبارزه عليه فساد اداری، حضرت عمر زاخيلوال را متھم به. نمايند

ا متھم به فساد در لودين و عنايت هللا نظری سرپرست وزارت دفاع ر» خوکدانی«بعد از آن رئيس کميسيون دفاعی 

را متھم به رشوه ) ھمايون ھمايون(آن لودين رئيس ھمين کميسيون پس از .  اين وزارت ساختمسائل لوژستيک

بر اساس .  ميليون دالر بود١١۶د که ارزش مجموعی آن خواستن سه ميليون دالر در قرارداد خريداری البسه کر

 ميليون دالر برآورد شده بود که پس از ١١۶گزارش ھای نشر شده در دور اول ارزش قرارداد خريد البسه ارودی 

نيز مشکوک ھمان ھم  ميليون دالر عقد شد ۴٢دوم با تفاوت داد ارزش قرار » خوکدانی« کميسيون دفاعی ۀمداخل

  . و فسخ گرديدهخوانده شد

  

  : در افغانستان باقی می مانند٢٠١۴ی پس از ئھای امريکاامپرياليست 

اشغال . ی آن می گذردئی و متحدان ناتوئامريکا امپرياليست ھای ۀوسيله نزديک به يازده سال  از اشغال کشور ما ب

 ھزار تن می ١۵٠ان نزديک به ، اکنون تعداد اشغالگرآغاز يافت ھزار سرباز ١٠ در حدود ۀوسيله افغانستان که ب

وجود ه وليت دو ديدگاه را بؤ انتقال مسۀدر سالھای اخير ھياھوی  بيرون شدن نيروھای اشغالگر و پروس. رسد

که مبادا دالر ھای   مدنی اشغالگران از ترس اينۀاز يکطرف نوکران پوشالی و تکنوکرات و جامع. آورده است
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 بالی ساخته اند که ٢٠١۴گذر بسيار نگران ھستند که بايد ھم باشند و از سال ی را از دست بدھند از اين رھئامريکا

ھر دقيقه امکان دارد نازل شود که ھدف از اين کار عمدتاً تثبيت ضرورت حضور استعمارگران در افغانستان می 

  .باشد

 ٢٠١۴ باور می کنند که سال آنان واقعاً .  يک عده از افرادی است که ضد اشغال ھستندۀديدگاه دوم، ديدگاه خوشبينان

خصوص امپرياليزم امريکا ه اين عده تا اکنون ماھيت امپرياليسم و ب.  خواھد بودیسال خروج نيروھای امپرياليست

 ٢٠١۴ی بعد از ئامريکا سنبله گفت که شماری از سربازان ١٣جی کارنی سخنگوی قصر سفيد روز . را نشناخته اند

اه از خروج تمامی در واشنگتن گفت که بارک اوباما رئيس جمھور امريکا ھيچ گاو . در افغانستان خواھند ماند

ی برای حمايت نيروھای نظامی ئ از سربازان امريکایی از افغانستان صحبت نکرده و تعدادئنيروھای امريکا

ای ناتو و اين در حاليست که جنرال جان آلن قوماندان عمومی نيروھ. افغانستان در اين کشور باقی خواھند ماند

 در افغانستان باقی خواھند ماند که اين ٢٠١۴ی پس از سال ئه است که نيروھای امريکاامريکا در افغانستان نيز گفت

  . نظامی تثبيت خواھد شدۀحضور در چارچوب توافقنام

  

  

  

  

  

 

 


