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  افغانستان - گزارشگران پورتال

 ٢٠١١ سپتمبر ١۴

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٣٠(  
  

  :پوشالی، پوشالی را به رسميت می شناسد

پوشالی ھا در ھر جا که باشند، چه در . س با ھمجنس پرواز را ھمه شنيده ايمھمجنکند / کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ

 کنند و به آغوش می کشند و يک با، به زودترين فرصت يکديگر را پيدا میئيعراق، چه در افغانستان و چه ھم در ل

د و چون غالمان حلقه که اين پوشالی ھا خود استقالل فکر و عمل ندارن می شناسند، از آنجائی" رسميت"ديگر را به 

  .گوش عمل می کنند ھر چه بادار بخواھند ھمانطور می کننده ب

وسيله استعمارگران، کشورھای ه رسميت شناختن شورای انتقالی ليبيا به ی بر ليبيا و بپس از تجاوز امپرياليزم ناتوئ

صله استعمارگران اينھا نيز پوشالی سی از فيأپوشالی نيز تنبان پاره کرده در صف رسميت شناسی ايستاده اند تا به ت

  .ھای اين کشور استعمار زده را به رسميت بشناسند

دولت پوشالی افغانستان يکی از دولت ھای کثيف و خاين روی زمين است که خوش رقصيدن به دھل ارباب را 

ه ند که حاضرند بس آن جنايتکاران جھادی، طالبی، خادی و تکنوکراتی قرار دارأبيشتر از ھمه بلدست، چون در ر

  .را به کشورھای خارجی به فروش برسانند) مادر وطن(خاطر قدرت عفت و حتی ناموس شان 

ی ھا خردو خمير می شود و شورای انتقالی ليبيا به حيث  بمباردمان سنگين و وحشيانه ناتوئچنانچه امروز ليبيا زير

 معمر قذافی به استعمار تسليم می ۀ سال۴٢ یاتور اين کشور را پس از ديکتۀپوشالی ھای زرخريد ناتو خلق ستمديد

جمھوری اسالمی " ۀ سنبله در کابين٢١نمايد، رئيس رژيم پوشالی افغانستان نيز به وجد آمده و به روز دوشنبه، 

 به رسميت شناختن شورای انتقالی کشور ليبيا را به جلسه مطرح کرد و -  بخوانيد ادارۀ مستعمراتی کابل-"افغانستان

در رابطه به حمايت جھوری پوشالی اسالمی " ديپلوماتيک"ارت خارجه دستور داد که طبق اصول و عرف به وز

  . ت مقتضی نمايدآافغانستان از شورای انتقالی ليبيا اجرا
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کشوری که خود زير بمباردمان سنگين امپرياليزم امريکا و شرکای جھانی اش قرار دارد و ھر روز ملتی زير خون 

ی ھا را در ليبيا درک کرده می توانند، اما اين رژيم ھای پوشالی ردمش به خوبی جنايات ناتوئ شود، مغرق می

ھستند که با عالقه وافر منتظر پوشالی ھای ديگر ھستند تا در اين ذلت تنھا نمانده و چنانچه قبال از عراق و حمايت 

 ما ۀ با دھن پر مثال بزنند، ولی مردم ستمديدمثال می آوردند، حال بتوانند از يک پوشالی ديگر نيز" جامعه جھانی"

است و بايد خنجر بران و ھمسان با آن خونريز استبداد حامیبه مردم و خلق قھرمان ليبيا پيام می فرستند که استعمار 

  .ی بخش صيقل بزنندارزه عليه استعمار را در جنگ رھائمب

  

  :کار اجباری و کودکان کندھاری

 اشغال کشور ما بيشترين ۀبی افغانستان است که مردم زحمتکش آن در ده سال گذشتت جنواکندھار يکی از والي

وسيله نيروھای ه وسيله پوليس و اردو و امنيت، کشتار به  امريکا و ناتو، قتل بئیحمالت ھوا. قربانی داده است

  .تبديل کرده استی، اين واليت را به دوزخ ئ مواد مخدر و جنايتکاران حرفه ئیسپيشل فورس، باندھای مافيا

 درصد کودکان کندھاری از آموزش محروم اند، ٧٠. کودکان نيز از جمله قربانيانی اند که در اين دوزخ می سوزند

 اشغالگران می ميرند، به دست طالبان کشته می شوند، ئیسر می برند، در کشتار ھواه در بدترين وضع صحی ب

اری می شوند و آنانی که زنده می مانند در بدترين شرايط مجبور اند به  آنھا را قاچاق می کنند، انتحئیباندھای مافيا

  .خانواده ھای خود کار کنند و با سن وسال کمی که دارند شاقه ترين کارھا را انجام بدھند

اين کودکان از .  ھزار کودک مصروف کارھای سخت و شاقه ھستند۶در حال حاضر در شھر کندھار بيشتر از 

اه در ورکشاپ ھا و رستورانت ھا کار می کنند و يا ھم در کنار جاده پالستيک می فروشند و  تا شامگ زودصبح

ست و نمی تواند ۀ مزدوران خارجی ھاکه دولت پوشالی، نمايند از آنجائی.  می کنندئیشماری از آنان موترشو

ه به شاقه ترين کارھا شانه ک برنامه ای برای مردم زحمتکش داشته باشد، از اينرو اين کودکان ھيچ راھی جز اين

 ھا و انتحاری ئیکه بمباردمان ناتو خم کنند، ندارند و مجبورند تا آخر عمر،  تا آخرين لحظات زندگی در صورتی

  .ھای طالبی اجازه زندگی برايشان بدھد، کار کنند

  

  !!! ھا با آن مجھز نيستندئیوسايل پيشرفته نظامی به اردو افغانستان، که ھنوز امريکا

 مطبوعاتی در کابل گفت که جلسۀ سنبله در ٢١  ديروز ئیورن جنرال مايکل دی معاون تعليماتی اشغالگران ناتوت

 اردوی افغانستان با وسايل پيشرفته ای تجھيز خواھد شد که تا اکنون اردوی امريکا آنرا در ٢٠١۴تا ختم سال 

  !!!!اختيار ندارد

 افغانستان نيز تجھيز خواھد شد واردوی افغانستان با ئی قوای ھوا٢٠١۶ او در اين کنفرانس خبری گفت که تا سال

  .مين امنيت در کشور خواھد شدأبه دست آوردن اين تجھيزات قادر به ت

اينکه امريکا چرا به اردوی پوشالی افغانستان تجھيزاتی را می دھد که تا اکنون سربازان خودش با آن مجھز نيستند، 

خاطر استحکام سيستم ه آن بگذريم که ھيچکس باور نمی کند؛ تجھيز اردوی افغانستان بۀ زاگر از حالت شوخی بد م

اربابی و قلدری امپراتوری جھانی در افغانستان و منطقه است که با اين اردو ھر نوع خيزش، شورش و قيام را در 

داشته باشد، اما اين اشغالگران با بازوی مسلح نيرومند خود در چنگ را افغانستان و منطقه سرکوب کند و کشور ما 

 پاخيزند اين تجھيزات ببرھای کاغذی بيش نخواھند بود و مردم انتقام نند که وقتی مردم اراده کنند و بهفراموش می ک

  . شان را با تبر و داس و تيشه و نيزه خواھد گرفت
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  پوليس محلی يا جنايتکاران محلی؟

 با ھمکاری دولت اشغالگر ۀ ادارۀ مستعمراتیوزارت امور داخلپوليس محلی که در حدود يک سال قبل از طرف 

 تن به چور، چپاول، تجاوز جنسی، قتل و کشتار و غصب ٧۶٠٠ ولسوالی با ۴۵امريکا ايجاد شد، اکنون در حدود 

  .زمين ھای دھقانان مصروف ھستند

نتشار گزارشی در مورد پوليس  سنبله ضمن ا٢١ ديده بان حقوق بشر روز دوشنبه، ئیبراد آدامس، رئيس بخش آسيا

محلی گفته است که يافته ھای آنان نشان می دھد که در ماه اپريل، چھار نفر از اعضای مسلح يک واحد پوليس 

ھمچنان در ماه .  ساله را ربوده و او را مورد تجاوز گروھی قرار دادند١٣محلی در واليت بغالن، يک پسر 

محلی در ولسوالی شيندند واليت ھرات به چندين خانه يورش برده، اموال فبروری تعدادی از اين نيروھای پوليس 

  .آنھا را  سرقت کرده، ساکنان خانه ھا را لت و کوب کرده و شش نفر را با خود اسير گرفته اند

اما وزارت داخله می گويد که مردم محل از ايجاد پوليس محلی راضی ھستند و کدام شکايت خاصی در اين زمينه 

  . نيستموجود 

 به نشر رسيده است مردم اين نيرو را " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ولی چنانچه در گزارش ھای قبلی پورتال 

ی تنظيم ھای جنايت کار جھادی شکل گرفته اند و ھر روز ياپوليس محلی نه که جنايتکاران محلی می نامند که از بقا

را نيز چور کرده،   ھای ناچيز آنانئیاذيت قرار می دھند و داراتوده ھای زحمتکش ما را مورد تھديد و آزار و 

حاصالت شان را می دزدند، بر خانه ھای شان يورش می برند و حتی از قتل و کشتار و تجاوز جنسی نيز 

  .خودداری نمی کنند

  

  :قطر، ميزبان دفتر طالبان و حمايت امريکا از آن

ه نوشت که  دولت اياالت متحده امريکا با ايجاد دفتر طالبان در قطر  سنبل٢١ تايمز انگليسی روز دوشنبه، ۀروزنام

  . تا پايان سال جاری ميالدی موافقت نموده است

 را راه انداخته ئی استقرار در افغانستان است و به اين خاطر تالش ھاۀ گذار اکنون در تالش دھۀامريکا پس از دھ

خود که ظاھرا با سروصدای ھای و دست ساختۀدولت پوشالی با را  ستراتيژيک ۀاست تا از يک طرف موافقتنام

وليت ھای امنيتی را به عساکر داده می شود،  امضا نمايد، از طرف ديگر مسؤمضحک حامد کرزی مستقل نشان 

 انتقال دھد، از سوی ديگر پايگاه ھای دايمی خود را بسازد و باالخره دولت مشترک اردوی دولت دست نشانده

ان را بر آخور امپراتوری جھانی بسته کند و به ھمين منظور شورای عالی صلح تحت رياست جالد جالدان و خاين

 مليون دالر تا اکنون به آن کمک کرده است و اينک  می خواھد که ۵٠مشھور ربانی ايجاد کرده است و در حدود 

  . آنانرا وارد دولت پوشالی اش سازنددر قطر برای طالبان دفتر باز نمايد تا از آن طريق با طالبان مذاکره نموده و

 پناه دادن به اسامه بن الدن مورد تعرض امريکا قرار گرفتند و اين جنگ تا ۀطالبان پس از يازدھم سپتمبر به بھان

در اين . نام طالبان دارده اکنون،  که بن الدن ھم کشته شده است، ادامه دارد، چون منطقا اھداف فراتری از چيزکی ب

ندساز مشھور پيتر شنل به تلويزيون سی ان ان گفته است که بوش در مورد مرگ بن الدن به او گفت که اواخر مست

  ." بود، ھميندوسيه ایشايد بشود گفت يک نوع احساس بستن . خبری نبود که ما را خوشحال و شادمان کند"
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ته آھسته بسته می کند و آن  را که در آن به موفقيت رسيده است، آھسدوسيه ای می خواھدو مثلی که امريکا 

باشد تا  حضوردايمی اش در افغانستان با داشتن پايگاه ھای نظامی و امضای توافقنامه ستراتيژيک با غالمانش می

  .از اين طريق به سودھای ستراتيژيک خود برسد

  

  

  

  


