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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ رباکت ٠۶

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣۵(  
  

  :دولت پوشالی ھماھنگ با اشغالگران

آی با شبکه حقانی دست . سا. سازمان استخباراتی پاکستان آی که  اعالن کردندئیپس از آنکه اشغالگران امريکا

دارد و از اين شبکه حمايت می کند و در حمالت اين شبکه بر سفارت امريکا در کابل، دست ھای پنھان سازمان 

ه استخباراتی آشکار شده است و باالخره اين اشغالگر از پاکستان خواست که بايد رابطه اش را با شبکه حقانی ب

  .خاطر محو اين شبکه خود در خاک پاکستان وارد اقدام شوده پايان برساند، در غير آن امريکا ناگزير خواھد شد ب

اين سروصدا ھا از چندين روز به اين طرف ادامه دارد و باالخره سراج الدين حقانی در مصاحبه ای با بی بی سی 

ود امريکا نيز در ارتباط بوده و چند بار اين کشور به رھبران ای بلکه با خ. سا. که اين شبکه نه تنھا که با آیگفت 

  .اين شبکه پيشنھاد اعطا پست ھای ارشد در دولت فعلی  کابل را نموده است

راه انداخت که گويا ه نام برھان الدين ربانی، دولت پوشالی نيز ھياھو به ھمزمان با اين ھياھو و کشته شدن جالدی ب

از . صحبت شود تا از آنطريق به مصالحه برسيم) پاکستان(عنی ندارد و بايد با دولت ھا ديگر مصالحه با طالبان م

انجائيکه دولت پوشالی خود صالحيت خوردن آب را ندارد و ھمين اکنون ده ھا جاسوس پاکستان در پست ھای بلند 

، نشان می دھد که سياست اين دولت لميده اند و به سود آن دولت کار می کنند، اما با اين اطيمنان صحبت کردن

قصر سفيد در حال چرخش است و پوشالی ھا نيز وظيفه گرفته اند وظايف شان را با اين چرخش ھماھنگ به پيش 

ر سياست را داشته باشد يي تغ صالحيتتاورنه مردم افغانستان می داند که دولت پوشالی مزدوری بيش نيست . ببرند

  .ا عمل کندو نمی تواند بدون خواست امپرياليست ھ

  

  سنگ باران سفير امريکا در سوريه، در افغانستان چه وقت؟
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سنگ باران سفير امريکا در ھر نقطه ای از جھان که باشد، امر نيک و ضروری است، چون دستان پرخون اين 

ير ست و تالش می کند مردم را ز جھان در تالش آفرينش مستعمره ھای جديد اۀ در ھر نقط امپرياايستیامپراتوری

  . وتين استعمار سر ببردگي

رابرت فورد سفير امريکا در سوريه زمانی مورد حمله مردم با بادنجان رومی و سنگ قرار گرفت که با يکی از 

مردم خشماگين با اين ديدار به خشم آمده . مخالفان دولت فعلی که بدون شک دولت استبداد و جنايت است، ديدار نمود

، چون اين مردم به خوبی می دانند که استعمار بدتر از استبداد قرار دادند حمله موردان او را با سالح دست داشته ش

  . است و اين سفير در صدد اينست که به جای استبداد استعمار را در کشور شان حاکم سازد

 دشمنان استقالل  و ساير امپرياليست ھا که ھر روز  با مخالفان وئیو اما سفير امريکا در کابل که با جنراالن امريکا

بانه می گذارند و لحظه به لحظه فرمان قتل و کشتار آکشور ما و پوشالی ھای شان ده ھا مالقات و ديدار ارباب م

توده ھای زحمتکش را صادر می کنند، بايد ھم انتظار نه تنھا رومی باران و سنگ باران را داشته باشد که مثل 

  .الل خواھی مردم ما را به گوش قصر سفيد خواھد رساندبرايدن تکه و زخمی و نيمه جان پيام استق

  

  :و کاھش و افزايش استعماری آن" ست سياهيل"

ساخته به قصر سفيد " قھرمان"ھر گاه به مزدورانش ضرورت داشته باشد آنانرا . استعمار ھم عجب ھيوالی است

جالل الدين حقانی در . الد می شوددعوت می کنند و ھر گاه چون کاغذ تشناب استفاده شدند، ديگر تروريست و ج

خاطر ه شد، اما اينک ب" قھرمان"نام گرفت و " انسان متجال " ريگان به قصر سفيد دعوت شد و يکزمامداری

وسيله طياره ھای بی پيلوت انجام داده است تا اين تروريست را بکشند و ھمه ه  حمله ب۵٢کشتنش تا اکنون امريکا 

  .ی از پر سرو صداترين بحث ھفته ھای اخير جھان تبديل شده استخبر داريم که شبکه اش به يک

استعمار .  امپرياليستی تھديد و ارعاب تبديل شده استۀھم به يک وسيل" ست سياهيل"نام ه در سالھای اخير چيزی ب

است در  تعدادی را به اين ليست عالوه و تعدادی را از آن حذف می کند و حذف شده ھا يکر، ھر چند بعدیئیامريکا

و گاھی ھم کسانی را .... خدمت آشکار امپرياليست ھا قرار می گيرند، مثل متوکل، سالم ضعيف، ارسال رحمانی و

به آن عالوه می کنند و اين بازی امپرياليستی می تواند تا برآورده شدن اھداف ستراتيژيک و بعد از آن نيز ادامه پيدا 

  .کند

 طالب به خاطر نمايش مصالحه ١۵ تن درج بود، از آن ١٣٧ امريکا نام  سرطان که در ليست سياه٢۴ به تاريخ 

 ۴ساخته اند که " ليست سياه" تن را شامل ۵ ميزان امريکا اعالن کرد که ٧حذف شدند، اما اينک روز پنجشنبه، 

ھدف از اين ليست، اينست که شاملين آن نمی توانند به .  می باشندئیجاه  مشمول اين جابیافغان و يک پاکستان

حاجی ملک نورزی، عبدالرحمان، . ندازندراه بيه امريکا سفر کنند، يا در اين کشور سرمايه گذاری و تجارت ب

داری وزارت خزانه . عبدالعزيز اباسين و فضل الرحيم از جمله کسانی ھستند که به تازگی شامل اين ليست شده اند

 دايمی طالبان است که در کشورھای ۀامريکا در خبرنامه ای که نشر کرده گفته است که فضل هللا يک حمايت کنند

وری می کند و حاجی ملک در پاکستان زندگی می کند و متھم است که در  آخليج برای طالبان مساعدت مالی جمع

گذاری کرده است و در عين حال متھم به تھيه ليون ھا دالر را سرمايه يبخش ھای گونه گون برای طالبان م

 ر شھر کراچی به تربيه تروريست ھاموترھای انتحاری ھا می باشد و رحمان متھم است که از سه سال بدينسو د

ندانان کليدی شبکه بر بنياد اين خبرنامه يکی از قوم القاعده نيز ھمکاری می کند و اباسين ۀمصروف است و با شبک
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 طرف پاکستان  از٢٠١٠وليت حمله بر کاروان ھای اکماالتی را دارد و رحيم که در سال ؤسحقانی است که م

  .دوش دارده وليت کمک مالی به سازمان ازبکستانی القاعده را بؤدستگير شده بود، مس

  

  : ھزار خانواده آسيب پذير و ناتوانی دولت پوشالی۴٠٠زمستان، 

برای زحمتکشان کشور ما به جھنمی تبديل شده است که بايد در آن افغانستان واقعا شرايط دوزخی دارد و آنھم 

 پارلمان اعالن کرد جلسۀ به اصطالح ميزان در ٧وزير پوشالی زراعت و مالداری کشور روز پنجشنبه، . بسوزند

 ۀمکه باور ھ  آسيب پذير می باشند، در حالیئی ھزار خانواده از لحاظ مواد غدا۴٠٠که با آمدن زمستان در حدود 

  . مردم بر اينست که اين تعداد بيشتر از آن چيزی است که اين وزير اعالن نموده است

وزير زراعت، محمد آصف رحيمی با صراحت از ناتوانی دولتش ياد کرده است و يادآور شده است که دولت او فقط 

ه امپرياليست ھا دستش را  واليت می تواند رسيدگی کند و به خاطر کمک به ديگران ب١۴ ھزار خانواده در ٢٠٠به 

  .دراز کرده است

باره اعالن   کافی در کشور صحبت می کرد، اما اينک يکۀبا وجودی که تا اکنون اين پوشالی بارھا و بارھا از غل

  . ی که از اين رھگذر آسيب پذير ھستند، رسيدگی نمايندئمی نمايد که نمی تواند به تمام خانواده ھا

دالر در وزارت خانه ھا، پارلمان، رياست ھا و ساير نھاد ھای دولتی تنھا برای ميوه ليون ھا يوقتی در کشور م

خشک و آب معدنی به مصرف برسد، منطقا بايد صدھا ھزار خانواده نه تنھا در زمستان بلکه در تمام عمر آسيب 

بايد عه را می سازد، پذير باشند، وقتی ثروت در دست عده ای تراکم می نمايد، منطقا طرف ديگر که اکثريت جام

  .آسيب پذير باشند

  

  : درصد افزايش خشونت عليه زنان در واليت سرپل٧٠

بر سر می برند و در مناطقی ) جنسيتیستم ملی، ستم طبقاتی و ستم (زنان افغانستان که در حال حاضر زير سه ستم 

در اين اواخر از . ليزم امريکا ھستنداز کشور ما ستم مليتی را نيز می کشند، يکی از قربانيان اصلی تجاوز امپريا

 خشونت عليه زنان در ،واليت سرپل گزارش می رسد که بر بنياد اظھارات رئيس امور زنان اين واليت به رسانه ھا

  . درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است٧٠اين واليت 

ر اين  ھستند که دی خشونت مواردزخصوص دختران خرد سال اه  اساس اين اظھارات تجاوز جنسی بر زنان و بهب

 تا سی ھا گفته است که در سال روان شمندان امنيه اين واليت اسدهللا شيرازد به رسانهقوم. واليت سير صعودی دارد

ا واضح است که اين بر ھمه مردم عزيز م. اکنون چھار مورد تجاوز جنسی بر دختران زير ده سال را ثبت کرده اند

جھادی ھای اسالميست و زورمداران انجام می دھند که با اطمينان خاطر فارغ از ھر گونه ندانان جنايت را  قوم

  .و از آنان استآنھا مجازات به جنايت شان ادامه می دھند چون خوب می دانند که دولت پوشالی حامی 

  

  : ھزار نيرو را از افغانستان خارج می کنم٣٣:  اوباما

نزديک به صد ھزار نيروی اشغالگر در کشور ما دارد، از مدتھاست که اعالن امپرياليزم امريکا که در حال حاضر 

 تمام نيروھای ٢٠١۴زودی از افغانستان خارج خواھد ساخت و تا سال ه می کند که شماری از نيروھای خود را ب

  .خود را از افغانستان بيرون می کشد
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کيد نموده است که تا سال آينده أ است و در آن تاينک اوباما رئيس جمھور امريکا به کانگريس نامه ارسال کرده

 که اين تصميم عملی شود نزديک یدر صورت.  را از افغانستان خارج می سازدئی ھزار نيروی امريکا٣٣ميالدی 

 ھزار نيروی اشغالگر امريکا در افغانستان باقی خواھد ماند که برای ھر جنايتی در کشور ما کافی است و تا ۶۵به 

  . يمان ستراتيژيک با اين کشور، زمينه را برای پايگاه ھای دايمی در کشور ما ھموار خواھد ساخترسيدن به پ

  

  

  


