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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٠١١ اکتوبر ٢١  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣٨(  

 

":مناسبات دوستانه"راکت باران افغانستان و تقالھای رئيس پوشالی برای   

 استعمار جھانی قرار دارد و ھر روز توده ھای ۀکه کشور عزيز ما يک دھه است که زير سيطر با وجودی

د، دولت ھای مرتجع ندر بمباردمان و راکت باران نيروھای جنايتگستر اشغالگران به قتل می رسانرا زحمتکش ما 

 عمل می کنند، از مدتھاست خصوص پاکستان و ايران نيز که  به حيث دشمنان خونی مردم ماه کشورھای ھمسايه ب

که مناطق مرزی کشور ما را مورد راکت باران قرار داده اند که باعث کشته شدن ده ھا تن و آوارگی صدھا خانواده 

  .زحمتکش از اين مناطق شده اند

که مردم ما خود سوختن شان در آتش اين راکت باران ھا را شاھد بوده اند و بارھا عليه آن اعتراض  با وجودی

شايعه " ميزان سالروان در کنفرانس خبری اعالن کرد که نبايد ٢۵قھرآميز داشته اند، اما رئيس پوشالی به تاريخ 

با احتياط عمل کنيم، نه بر "بايد با اين گونه مسايل " برافروختن احساسات"را در اين مورد قبول کرد و به جای " ھا

  ."اساس شايعه پراکنی

 ھای پوشالی مابانه را می کند که مردم عزيز ما خوب می دانند که او ھر ماه حامد کرزی در حالی اين صحبت

که مردم نيمروز به راکت باران دولت آخوندی ايران  دست می آورد و پس از آنه خريطه ھای يورو را از ايران ب

رد می کرد که اعتراض کردند او چپ نماند و بايد اعتراضات مردم و گزارش ھای منتشره در اين مورد را قسما 

  .چنين کرد

 کشور را بر گردن داشته باشد، منطقی است که ھر حرکت ضد منافع ۴٩وقتی انسان پوشالی باشد و طناب اسارت 

" والنهؤمس"بداند و از برخورد " شايعه" ما روبرو می شود، ۀملی کشور ما را که با اعتراض مردم و خلق رنجديد

  .در زمينه صحبت کند
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 اساس معلوماتی همی گويد که ب) مل پاسوال  عوض محمد نظری قومندان امنيه(يگرش در کنر ولی پوشالی ھای د

 حمله ١۵٩١به آنان داده است درچند ماه گذشته، پس از ماه ثور، در  (OCCP)که دفتر ھماھنگی عمليات نظامی 

  . تن کشته و زخمی شده اند۶٩راکتی، 

 اسارت را بر گردن ۀار بلخ، عطا محمد نور جمعيتی، که خود حلققابل يادآوری است که در ھمين حال والی جنايتک

او در عين زمان ." به صورت جدی به راکت باری ھای  پاکستان پاسخ دھند"دارد از اشغالگران خواسته است که 

قيلی سالح ھای ث:"  که برای امپرياليست ھا انجام داده است، چنين اشاره کردیناآگاھانه به خيانت خود و خوشخدمتي

بھترين ماشين ھای محاربوی و خودروھای  زره دار، بھترين . که ما داشتيم، کشورھای منطقه در اختيار نداشت

تمام اين ھا را به دوستان بين المللی تسليم کرديم و آن ... تانک ھا، راکت ھای دور زن، بھترين توپخانه، آوان ھا 

  ."ھا ھم تخريبش کردند

  

  :شان را مجھزتر می کننداشغالگران، اردوی پوشالی 

اشغالگران جھانی، با درنظرداشت استعمار جديد تالش می ورزند که در کشورھای مستعمراتی، اردوی پوشالی را 

اساس بگذارند تا از طريق اين نيروی قھريه ھميشه رژيم ھای پوشالی راسر کار بياورند و از آن طريق به اھداف 

  .استعماری شان تداوم ببخشند

کشور برای سرکوب آينده و را در اساس اشغالگران کنونی کشور ما نيز تالش می ورزند تا اردوی پوشالی  ھمينهب

ليارد ي م٢٠ اساس گزارش ھای انتشار يافته تا اکنون نزديک به هب. تداوم حاکميت استعماری شان مجھزتر بسازند

يارد دالر ديگر نيز بر روی آن سرمايه لي م٢٠ اردوی پوشالی سرمايه گذاری شده است و قرار است باالیدالر 

  .گذاری شود

 خبری گفت که جلسۀ ميزان در ٢۵موريت آموزشی ناتو در افغانستان به تاريخ أندان مدگر جنرال ويليم کالدويل قوم

 ھيلکوپتر  ٢١ مختلف، ۀ طيار١۴۵ طياره را در اختيار اردوی افغانستان می گذارد که در کنار ١۶٠نيروھای ناتو 

  .را نيز به دسترس اين اردو قرار می دھد

 مليون دالر نيز از طرف امريکا برای اردوی ٣٨٠ ھيلکوپتر جديد به ارزش مجموعی ٢١ندان گفت که اين قوم

پوشالی خريداری شده است که در حال بسته بندی بوده و سال آينده به اختيار اين اردو قرار داده می شود وی 

 پيلوت افغان در خارجه مصروف آموزش مھارت ھای الزم برای اين طياره ١٢٠ر ھمچنان گفت که در حال حاض

  .ھا می باشند

 نوع واسطه ١۴٠ نوع سالح، ۵۶، اين وزارت فعالً با "دفاع"ولين وزارت ؤ اساس اظھارات مسهدر حال حاضر ب

ارباب دولت پوشالی با قابل تذکر است که در پيمان ستراتيژيکی که قرار است . و دو نوع طياره مجھز می باشد

ی می ئولين امريکاؤکه مس نيز صورت گرفته است ١۶ طياره ھای نوع اف ی کند در آن تقاضاءی اش امضائامريکا

رسد اين طياره ھا را در اختيار دولت پوشالی اش قرار بدھد، چون ھر ساعت پرواز آن  گويند که مشکل به نظر می

  . دالر ھزينه بر می دارد٧٠٠٠

  . طياره داده بود٧٠٠ھير شوروی سابق به دولت ھای گذشته افغانستان اتحاد جما

  

  به زندان انداختن، کوتاھی يا جنايت اشغالگران؟
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ول فروش دايمی افغانستان از طرف دولت پوشالی، که اين روزھا بازارش گرم است در ؤرنگين دادفر سپنتا مس

شده روی عوامل گسترش نارضايتی مردم و افراطيت به  ارزيابی نتايج تحقيقات انجام جلسۀآخرين اظھاراتش در 

عوامل متعدد ايديولوژيک، اجتماعی و عملکرد نادرست افغانستان و متحدان او، سبب " ميزان گفت که٢۵تاريخ 

  ." نارضايتی مردم و افزايش افراطيت شده است

نی و ملی مردم افغانستان، دستگيری عدم احترام و يا توجه کمتر به ارزش ھای دي" گفت که جلسهاو ھمچنان در اين 

از کوتاھی ھای نيروھای بين المللی و ھای غير قانونی، به زندان انداختن ھا و تالشی ھای شب ھنگام خانه ھا 

تناب اسارت بر (اين ايدئولوگ استعمار از ھر کس بھتر می داند که به زندان انداختن"  استحکومت افغانستان

تجاوز بر خانه و کاشانه (، تالشی ھای شب ھنگام )آزادی گرفتن!!! ( غير قانونی، دستگيری ھای)گلوگاه مردم

کوتاھی نه بلکه جنايت است ... ، انگشت بريدن، با سگ دراندن، قتل و کشتار، بمب ريختن، تجاوز بر عفت و)مردم

ه برخورد کنند، البته که و مردم افغانستان می دانند که با جنايت و جنايتکار و جنايتگستر و ايدئولوگ جنايت چگون

  . از اعتراض آغاز می شود و باالخره روزی به قيام ھای ھمگانی خواھد رسيد

  

  :ھيلری کلنتن در کابل

 امروز وارد کابل شد و در کنار رئيس ، امريکاۀاياالت متحدامپرياليستی ھليری کلنتن وزير خارجه امپراتوری 

، "مبارزه عليه تروريزم"او گفت که ھدف سفرش نظارت از .  کرد مدنی، اش نيز ديدارۀپوشالی با غالمان جامع

  .است...  وگو ھای صلح و گفت

   

  

  

  

  

 

 خونريز و دولت دولت امپرياليستی که اين نددرک کرده ا" چپ"حال مردم افغانستان به جز از تسليم طلبان راست و 

 ماشين جنايت و کشتارولين اين ؤو آمد مسانستان حضور دارد و رفت پوشالی اش برای اھداف ستراتيژيکش در افغ

 مدنی،  فقط برای پياده کردن دقيق سياست ھای استعماری ۀو نظارت کار دولت پوشالی و اجيران و نوکران جامع

نام آسيا به چه اندازه برای امريکا اھميت ه ورنه ھمين خانم وزير خارجه در آخرين مقاله اش ب. در کشور ماست

ليسی نشر شده است با صراحت شش ھدف ستراتيژيک امريکا در آسيا را تذکر داده است که ھمه دارد که در فارن پا

  .را نشان می دھدامپرياليزم جنايت گستر امريکا  حفظ و صيانت منافع امپرياليستی ۀنشاندھند

  

 

  


