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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٧

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣٣(  
  

  :حمله بر مرکز سازمان استخباراتی امريکا

خوفترين و جنايتکارترين سازمان ھای جاسوسی دنياست و دست خونين آن سازمان استخبارات امريکا که يکی از م

در قتل عام مردم زحمتکش سراسر جھان آلوده است، در افغانستان نيز بسيار فعال می باشد و تمام سياست ھای 

ئيس رود و بی جا نيست که دفتر آن در زير گوش ر اصلی و کليدی استعمارگرانه زير نظر اين سازمان به پيش می

  .دولت پوشالی بنا يافته است تا ھر لحظه بتواند سياست وضع کند و استعمار را بيشتر و بيشتر نھادينه بسازد

 دولتمردان ۀ گفته ميزان شامگاه، بر مرکز اين سازمان استخباراتی در کابل حمله صورت گرفت که بناب٣به تاريخ 

ھمزمان با اين حمله . ان استخباراتی شان در کابل بود اين يک حمله بزرگ بر مرکز سازم،ی در واشنگتنئامريکا

 اظھارات اين نيروھا به آنان هبر مرکز فرماندھی نيروھای اشغالگر ايساف نيز حمله صورت گرفته است که بنا ب

گزارش . زيانی نرسيده است ولی در حمله بر مرکز سازمان کثيف استخباراتی امريکا حداقل دو نفر کشته شده است

رساند که اين حمله را يکی از جواسيس افغان اين سازمان استخباراتی انجام داده است که  ئيد شده میأر تھای غي

  . آن تا اکنون معلوم نيستۀانگيز

  

  :نيروھای اشغالگر بريتانيوی در ھراس به سر می برند

 ميزان نشر شده ٢به، دست روزنامه سندی تليگراف رسيده است و روز يکشنه  ناتو که بۀ اساس گزارش محرمانهب

است، در آن  به نيروھای اشغالگر بريتانوی ھشدار داده شده است که حتی در خواب و استراحت نيز حداقل با تپانچه 

اين ھشدار به وضاحت نشان می . گيرندبی افغانی مورد حمله قرار بايد مسلح باشند تا مبادا از طرف نيروھای اردو

ی خود شان که به حيث پوشالی ھا کار می کنند نيز بی باور ھستند و ترس دارند که دھد که اشغالگران بر پرورده ھا

  .مبادا مورد حمله آنان قرار بگيرند
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در . بر عساکر اشغالگر افزايش می يابداردوی پوشالی  نيروھای ۀ اين گزارش پس از آن به نشر می رسد که حمل

آنان را از  گروه سربازان بريتانيوی حمله کرد و پنج تن  بر يکدولت پوشالی در ماه نومبر يک پوليس ٢٠٠٩سال 

 در پايگاھی در ھلمند دولت دست نشانده يک سرباز ٢٠١٠کشت، ھمينطور ھشت ماه پس از اين رويداد، در جوالی 

ی، اسپانيوی، بريتانيوی از ئ سرباز نيروھای اشغالگر امريکا١۵طور مجموعی تا اکنون ه ب. سه بريتانيوی را کشت

  . در رويدادھای گونه گون کشته شده اندوابسته به دولت پوشالی نيروھای طرف

  

  :راکت باران پاکستان بر افغانستان و الف زنی دولت پوشالی 

 ميزان،  با پخش يک خبرنامه به پاکستان ھشدار داده است در ٣افغانستان ديروز، دولت پوشالی " دفاع"وزارت 

ادامه پيدا کند، افغانستان به عمل بالمثل ) کنر و نورستان(اک افغانستان که حمالت راکتی آن کشور بر خ صورتی

  .اقدام خواھد کرد

آن ۀ  راکت شليک کرده اند که در نتيج۵٠٠از چند روز به اينسو پاکستان بر واليت ھای کنر و نورستان بيشتر از 

 را ترک گفته تا به مناطق امن پناه ده ھا تن از زحمتکشان اين واليات کشته شده اند و صد ھا تن ديگر محل شان

  .ببرند، اگر چنين مناطقی را در افغانستان پيدا کرده بتوانند

که دولت فعلی يک دولت پوشالی و نوکر استعمارگران است و ھيچ اراده ای از خود داشته نمی تواند و  از آنجائی

کتی برای دفاع از مردم زحمتکش انجام بدھد را غالم خارجی ھا می داند، لذا نمی تواند کوچکترين حر مردم نيز آن

چون اين دو دولت، ھر دو در . و عليه دولت ارتجاعی پاکستان، و نه مردم زحمتکش آن کشور، اقدام جدی نمايد

که بر زحمتکشان چه می گذرد برای اين  خدمت استعمارگران جھانی قرار دارند و منافع ھر دو شريک بوده و اين

  . دو دولت پشيزی ارزش ندارد

برنامه ھای امپرياليستی است که تالش دارد تا آھسته آھسته شماری بر اين باور اند که اين راکت باران نيز جز از 

نه که برای اين با فشارآوردن بر مردم اين مناطق مرز ديورند به رسميت شناخته شود و بعد برنامه ھای استعمارگرا

  . به مرور زمان عملی شود،مناطق در نظر گرفته شده است

  

  :اردوی پاکستان و ارتباط با شبکه خوفناک حقانی

ی ھا اعالن کردند که پاکستان بايد ميان امريکا و شبکه حقانی يکی را انتخاب کنند، اردوی  از آنکه امريکائپس

 است که با شبکه حقانی ارتباط دارند ولی اين ارتباط به معنی کمک پاکستان و سازمان استخبارات آن کشور پذيرفته

  . اساس نياز استخباراتی اين کشور صورت می گيردهبه اين شبکه نيست بلکه ب

ۀ حقانی را مسؤول آن دانست که با پس از آنکه در کابل بر سفارت امريکا حمله صورت گرفت و امريکا شبک

 حقانی را دست راست اين شبکه خونريز استخباراتی ۀه است و مايک مولن شبکآی آنرا انجام داد. سا. حمايت آی

 جلسۀخواند، نگرانی ھای ارتش پاکستان و سازمان استخباراتی آن در حال افزايش است و به ھمين منظور 

  .در راولپندی دعوت کرده است که معلوم نيست چه را می خواھند مورد بحث قرار بدھندرا اضطراری 

که پاکستان به اين معضل رسيدگی نکند، خود امريکا وارد ميدان  ی می گويند در صورتیمات ارشد امريکائاما مقا

خواھد شد و به جنگ اين شبکه خواھد رفت، موضوعی که پاکستان با آن سخت مخالف است و ھشدار داده است که 

  .اين حرکت سبب تنفر بيشتر مردم در پاکستان از امريکا خواھد شد
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 ميان  اشفاق کيانی لوی درستيز پاکستان گفته است که تنھا پاکستان با شبکه حقانی ارتباط ندارد، بلکه در اين

کشورھای ديگر نيز با اين شبکه در رابطه ھستند که بايد و از قراين نيز معلوم می شود که منظور اين کشور، 

ريکا بايد دستاويزی برای باقی ماندنش در  مردم به خوبی می دانند که امۀچون ھم.  امريکا باشدۀاياالت متحد

افغانستان و منطقه داشته باشد و چه کسی بھتر از بنيادگرايان اسالميست که ھميشه در خدمت نيروھای استعمارگر 

 اين شبکه نيز نزديک "تشناب شدنکاغذ "قرار دارند، می توانند اين وظيفه را به انجام برساند و مثلی که روزھای 

مريکا از ھمين اکنون، چنانچه اسامه بن الدن را پس از آنکه به کاغذ تشناب تبديل شد، از ميان برد، در شده است و ا

  .از ميان بردن سران اين شبکه می باشد" ۀقھرمانان"جوی راه ساده و  و صدد جست

  

  :تکدی برای حفاظت پوشالی ھا از استعمارگران

يادگرا و از چوکره ھای استعمارگران، رئيس دولت پوشالی، حامد پس از کشته شدن برھان الدين ربانی اسالميست بن

و " بزرگ" تکدی نموده است تا امنيت شخصيت ھای – امپرياليست ھا و استعمارگران –"  جھانیۀجامع"کرزی از 

  .دنمين و از آنان حفاظت نمايأرا ت" ملی"

مريکا در کابل در سوم ميزان امسال ديدار که با جنرال جيمز ماتيس فرمانده مرکز اردوی ا حامد کرزی پس از آن

  . کرد، اين خواست را با او در ميان نھاد

 ندارند واقعی ۀکه ميان مردم پاي پوشالی ھا از آنجائی. اين تکدی خود نشان می دھد که سرشت پوشالی ھا ھمين است

ابان شان پناه برده تا امنيت آنان و توده ھای زحمتکش آنان را نوکران استعمارگران می دانند، ناگزيز ھستند به ارب

  . مثل برھان الدين ربانی باشندی بايد منتظر سرنوشتد، در غير آننمين نمايأرا ت

خود را از کشته شدن نگه دارد، چگونه خواھد توانست امنيت " ملی"و " بزرگ"وقتی دولتی نتواند شخصيت ھای 

مين أی ت ھاگذشته به خوبی درک کرده اند و از اينرو تقاضاله را مردم در چند سال أمين نمايد و اين مسأمردم را ت

امنيت روز تا رزو از اين دولت پوشالی کاھش می يابد و روند ايجاد مقاومت فکری عليه اشغالگران، استعمارگران 

  .  ن توده ھا شکل می گيرده نام طالب و جھادی آن بي بیو دولت پوشالی و نوکران

   

  

  


