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  افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ نومبر ٠۴

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴١(  
  

    کانتينر محموله نظامی برای چه؟١۴٠٠

اين . خونريز جھانی، تالش دارد تا افغانستان را به کشتارگاه جھان تبديل کند امريکا به حيث امپرياليزم ۀاياالت متحد

ليارد ھا دالر يوسيله امريکاست، به ارزش مه  که مصادف با روز اشغال کشور ما ب٢٠٠١کشور پس از ھفتم اکتوبر 

  . رف رسانده استرا برای کشتار ھموطنان زحمتکش ما به مص اسلحه و مھمات نظامی وارد افغانستان ساخته و آن

ه را نيز برای اکماالت نظامی اش ب) آسيای ميانه(اين کشور که در اين اواخر ضمن راه اکماالتی پاکستان، راه شمال 

ديويد سيدنی معاون .  انتقالی آسيای ميانه انجام دھدۀکار می گيرد، تالش دارد تا بيشترين اکماالت را از طريق شبک

 ارتباطات ۀدر کميت" تجديد نظر سياست امريکا در خصوص آسيای مرکزی"ا عنوان وزير دفاع امريکا  در نطقی ب

بين المللی سنای امريکا در امور خاور ميانه و آسيای مرکزی و جنوبی گفت که در حال حاضر واشنگتن ھر ھفته 

تان می سازد که  آسيای مرکزی وارد افغانسۀرا از طريق شبک)  کانتينر١۴٠٠ماھانه ( کانتينر محموله نظامی ٣۵٠

 برابر انتقاالت از طريق ھوا می باشد و واشنگتن تصميم دارد تا حجم انتقاالت زمينی را از طريق اين ٣حجم آن 

  .شبکه افزايش بدھد

ليون دالر برای کمک مالی به نيروھای مسلح ازبکستان و ھمچنين ي م١٢٩ی تا اکنون مبلغ انکشاف آسيائاو گفت که 

 انتقال اين محموله ھا به ۀتی اين کشور اختصاص داده است، و تا اکنون ھيچ مشکلی در زمينبه شرکت راه آھن دول

  .وجود نيامده است

 کانتينر محموله نظامی، چيزی جز فراھم ١۶٨٠٠ کانتينر محموله نظامی به افغانستان، سال ١۴٠٠ھر ماه، انتقال 

 افغانستان معنی ندارد و ۀ کشتار و قتل خلق ستمديدساختن اسلحه بيشتر، مھمات بيشتر و ابزار بيشتر نظامی برای

اين خصلت و ماھيت امپرياليست ھاست که ھم برای تجارت بيشتر سکتور نظامی شان و ھم به خاطر کشتار توده 
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ھای آزاديخواه، سالح ھای گوناگون و ابزار ھای متنوع نظامی را به کار می گيرند و از ھيچ نوع ظلم و از استفاده 

  .سالحی که بتواند کشتار بيشتر انجام بدھد، دريغ نمی ورزدھر نوع 

  

  !!! درصد سند فروشی دايمی افغانستان به امريکا، فرانسه منتظر٩٠تکميل 

 امريکا، چندی قبل گفته بود که سند پيمان ستراتيژيک امريکا و ۀ اياالت متحدۀھيلری کلنتن وزير امور خارج

ين سند فروش  درصد آن يک مقدار بحث بيشتر می خواھد، ھنوز ا١٠فقط  درصد تکميل شده است و ٩٠افغانستان 

 پوشالی کشور ما اطالع داد که قرار است دولت پوشالی با ۀی نشده است که وزارت خارجدايمی افغانستان نھائ

  . کندءنيز سند ھمکاری درازمدت امضا) فرانسه(استعمارگر ديگر 

 سال اعتبار خواھد داشت، دولت پوشالی را در بخش ھای ۵ حداقل ولين وزارت خارجهاين سند که به گفته مسؤ

ين سند درازمدت وقتی از  اءپيشنھاد امضا. مختلف از جمله امنيت، اقتصاد، فرھنگ و آموزش کمک خواھد کرد

فرانسه تا اکنون . طرف نيکوال سرکوزی رئيس جمھور فرانسه صورت گرفت که او تابستان امسال به کابل آمده بود

  . مليون دالر مصرف کرده است۵٠٠افغانستان " بازسازی"در 

ار کند،  آن کشور  ھزار سرباز ھر لحظه کشت١۵٠وقتی کشوری را دولت پوشالی رھبری کند و استعمار با حدود 

منطقا بايد درمعرض حراج حرامزادگان قرار بگيرد و ھرلحظه برای ھر کس به نوبت به فروش برسد، چيزی که 

  .را به نوبت به حراج می گذارند امروز ما در مورد مادر وطن شاھد آن ھستيم که چگونه حرامزده ھای پوشالی آن

  

  :ن می کنندميأاربکی ھا امنيت کارخانه ھای ھيروئين را ت

اربکی ھا طرح امپرياليستی امريکاست که به خاطر اذيت و قتل بيشتر زحمتکشان کشور ما رويدست گرفته شده 

 ضد آنان ه جھادی ھستند، سخت در عذاب اند و بارھا بۀاست، دھقانان از حضور اربکی ھا که ھمه افرادی با سابق

پاول، تجاوز و ھزار ويک رذالت و جنايت ديگر دست اربکی ھا در قتل، کشتار، دزدی، چ. اعتراض کرده اند

  .دارند

ی از نوع ئ در کنار جنايت ھا رسد که در اين ولسوالی اربکی ھااکنون از ولسوالی درايم واليت بدخشان گزارش می

  . مين امنيت کارخانه ھای ھيروئين سازی را نيز به عھده دارندأوليت تل، مسؤقتل و کشتار، دزدی و چپاو

عبدالحق يکتن از باشندگان ولسوالی درايم به يکی از روزنامه ھا گفته است که اربکی ھا در ولسوالی درايم مولوی 

او . که ولسوال اين ولسوالی از ظلم آنھا حمايت می کند خاطریه از ھيچ نوع ظلم در حق مردم  دريغ نمی کنند، ب

را ھمين اربکی  يروئين موجود است که امنيت آن ھۀعالوه کرده است که ھمين اکنون در اين ولسوالی سه کارخان

  .دندوش داره ھای ظالم ب

  

  :کشته شد" شورشی "٢٠٠

نام ه جنرال کريستين جاکوبسن سخنگوی نيروھای اشغالگر ناتو در کابل روز دوم عقرب گفت که در عملياتی ب

اين . کشته شده است" رشیشو "٢٠٠که عمدتا درشرق افغانستان راه اندازی شده بود، در حدود " نوک شمشير"

جنرال گفت که اين عمليات از طرف نيروھای داخلی رھبری می شد و نيروھای خارجی آنھا را حمايت می کرد، 

 تن از ٢٠ی، ئاما اين جنرال اعالن کرد که پس از عمليات يک ھفته .  حقانی بودۀھدف آن عمدتا سرکوب شبک

اشت شدگان ھستند و اين نشان می دھد که ھدف اين جنرال جنايتکار  حقانی در ميان کشته ھا و بازدۀجنگجويان شبک
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.  حقانی به قتل رسيده اندۀنام طالب و اعضای شبکه از دوصد شورشی، دوصد تن از زحمتکشان کشور ما بوده که ب

ه ب" تروريست ھا "ده سال تمام است که نيروھای اشغالگر پيھم از کشتار تروريست ھا صحبت می کنند ولی اين 

اما مردم افغانستان به خوبی می دانند که بازی . که کم شود روز تا روز تعداد شان افزايش می يابد عوض اين

 افغانستان ھستند ۀنام تروريست به قتل می رسند مردم ستمديده تروريزم ديگر آفتابی شده است و کسانی که عمدتا ب

  . ين قتل ھا بوده اند بارھا ديده شده است کودکان و زنان نيز مشمول اچنانچه

  

  

  

  

   

  

  

  


