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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ نومبر ٣٠

  گذرد؟ در افغانستان چه می

)٢٢٧(  
  

  : به پايان رسيد» امنيتی«لويه جرگۀ وطنفروشان برای امضای اسارتنامۀ 

وطنفروشی شان را مطابق خواست اشغالگران امريکائی به پايان » مقدس« مسخرۀ وطنفروشان، وظيفۀ لويه جرگۀ

را چنان بين » قرارداد امنيتی«رساند و کرزی اين سردستۀ جواسيس وطنفروش با مداری گری اشتھای امضای 

اھگانه تأکيد داشتند که بايد کرزی در اشتراک کننده ھای اين جرگه باال برد که بدون استثناء تمامی کميته ھای کاری پنج

  .جريان يک ماه آينده اين سند را با جنايتکاران امريکائی امضاء نمايد

جاسوسی را از نياکان خود » شريف«جالب اينجاست که صبغت هللا مجددی اين جاسوس کارکشته و کھنه کار که شغل 

ب فرياد زد که بايد کرزی ھرچه زودتر اين کمائی نموده و خون جاسوسی در رگ رگ او جاريست با قھر و غض

  .قرارداد را امضاء نموده و ھيچ حق ندارد که آن را به بعد از انتخابات پوشالی رياست جمھوری به تأخير بيندازد

رنگين دادفر اسپنتا که ننگ انسان و انسانيت است و روزی روزگاری تظاھر به داشتن انديشۀ چپ می نمود و به ضد 

 و علنی ساخته استعمار ی خود را بهستثمار از ھمان موضع کذائی افاده می فروخت، امروز به چتلی خوراستعمار و ا

اين کثيف و بی ناموس مغز . حاضر است برای سگان امريکائی و دولت پوشالی کابل از ناموس خانۀ خود نيز بگذرد

  . با اشغالگران امريکائی است» قرارداد امنيتی«متفکر 

» جنگ عليه تروريزم و القاعده«يکائی برای رسيدن به اھداف ستراتيژيک آسيائی خود با بھانه قراردادن اشغالگران امر

سناريوی يازده سپتمبر را به راه انداختند و اينک بعد از دوازده سال به مرحلۀ رسمی سازی پايگاه ھای خود رسيده اند 

  .به اشغال خود بدھند» قانونی«کل نزد جھانيان ش» امنيتی«خواھند با امضای اسارتنامۀ  و می

، کابل، کندھار، ھرات، )شوراب( پايگاه نظامی در واليات ھلمند ٩ خواستار هامريکائی ھا در اين اسارتنام

و ولسوالی شيندند می باشند، پايگاه ھای که نظاميان امريکائی از ) بگرام(، پروان )گرديز(، پکتيا )جالل آباد(ننگرھار

 اعمار آن ھا زده و در جريان دوازده سال گذشته به شکل بسيار پيشرفته و مجھز به پيشرفته ترين آغاز تجاوز دست به

  .تسليحات نظامی، اين پايگاه ھا اعمار گرديده و آمادۀ استفاده می باشند

ين  تن از سرشناس ترين وطنفروشان حرفه ئی و تبليغ وسيع رسانه ئی برای امضای ا٢۵٠٠دولت پوشالی با گرد آوری 

قرارداد، تالش دارد تا توده ھای ما را به اين متقاعد گرداند که امضای اين سند به نفع آيندۀ کشور ماست و با امضای آن 

که توده ھای ستمديده و رنج ديدۀ اين ملک با پوست و  ، اما غافل از اين!!صلح و امنيت در کشور تأمين می گردد؟
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جنايات جاری در کشور ما اشغالگران امريکائی اند و اگر امروز کشور گوشت شان درک نموده که عامل اصلی تمامی 

فروختۀ شان به  ھای طماع ھمسايه چون رژيم فاشيستی ايران و دولت ضد مردمی پاکستان از طريق جواسيس خود

وز اشغالگران غربی به سرکردگی امريکا و موجوديت دولت کشور ما دست درازی می نمايند، عوامل آن را بايد در تجا

  .پوشالی و مزدور کابل ديد

  

  : درصد افزايش يافت٢۶خشونت عليه زن در افغانستان مستعمره 

در کشور ما عالوه بر ستم ملی و طبقاتی، ستم جنسيتی به شکل بسيار وحشيانۀ آن جريان داشته و روزی نيست که ده ھا 

قتل، خودسوزی، . و زجر ديده ترين زنان کشور ما با شکنجه ھای فجيع از سوی مردان مواجه نشوندتن از مظلوم ترين 

ی اند ئ شکنجه ھاۀقطع اعضای بدن، لت و کوب، ازدواج ھای اجباری، وضع قيودات ظالمانه و باالخره سنگسار از جمل

جه ھا در زمان حاکميت دولت پوشالی که بر زنان در کشور ما ھر روز روا داشته می شوند و سير صعودی اين شکن

  .کابل در جريان دوازده سال گذشته به وضوح ديده می شود

 درصد در اين خشونت ھا ٢۵جاری  در گزارش اخيری کميسيون نا مستقل  حقوق بشر، در جريان شش ماه اول سال

ون به ثبت رسيده که از آنجمله  مورد خشونت عليه زنان در اين کميسي۴١۵۴ نخست سال ۀدر نيم. افزايش ديده می شود

 نوع ٨٠۵ خشونت جنسی و ٢۶٢ خشونت اقتصادی، ٨۶٢ خشونت زبانی و روانی، ٩٧۶ خشونت فزيکی، ١٢۴٩

اين در حاليست که به دليل سنتی بودن جامعه و عدم ثبت خشونت ھا در کشور، تعداد . خشونت مختلف ديگر می باشند

  .ه عليه شان صورت می گيرند، نمی شوندی کئزيادی از زنان حاضر به ثبت خشونت ھا

در جامعۀ مستعمره و نيمه فيودالی ما که اشغالگران وحشی غربی، دولت پوشالی کابل، گروه ھای مسلح، مافيای مواد 

زنند و افغانستان  مخدر و طالبان وابسته و مزدور ھر روز دست به قتل و کشتار توده ھای ستمديده و زجر ديدۀ ما می

يا و خيالی بيش نيست و انتظار ؤتان افغان ھا مبدل نموده اند، توقع کاھش و يا محو خشونت عليه زنان يک ررا به قبرس

  .افزايش ھر روز اين خشونت ھا دور از واقعيت نمی باشد

  

  :»امنيتی«ناز و کرشمۀ سردمدار جواسيس دولت پوشالی در امضای اسارتنامۀ 

امريکائی بعد از پايان لويه جرگۀ وطنفروشان در يک سفر غير مترقبه به سوزان رايس مشاور امنيت ملی جنايتکاران 

 بر سر صحبت امريکائی ۀکه ھدف اصلی سفر اين مقام بلند پاي با آن. کابل آمد و با رئيس دولت پوشالی کابل ديدار کرد

ارگ رياست جمھوری شتافت اعالن نگرديده، اما با ورود به افغانستان مستقيماً به » قرارداد امنيتی«چگونگی امضای 

  . نشستبحثو در رابطه به امضای اين اسارتنامه با کرزی به 

ظاھراً سردمدار جواسيس عدم امضای اين اسارتنامه را در جريان تصدی رياست جمھوری اش موضوعاتی چون 

وردن صلح به تالشی خانه ھا توسط سگان اشغالگر، تضمين انتخابات سال آيندۀ رياست جمھوری دولت پوشالی و آ

ورزد، اما بر ھمه واضح است  ش برآوده نگردد، از امضای آن ابا می»شروط«که  کشور بيان داشته و گفته تا زمانی

که دلقکی چون کرزی با تمام تار و پودش چون موم در دستان اشغالگران امريکائی بوده و اين ناز و کرشمه نيز ترفند 

  . سياست اشغالگرانۀ امريکائی ھاست

ستراتيژی آسيائی امريکائی ھا بايد دوازده سال جنگ، خونريزی، قتل و کشتار توده ھای ستمديده و زجر کشيدۀ  ما در 

ناً امريکائی ھا اين ناز و کرشمۀ خود ساختۀ ديدی از اين ستراتيژی رسيده، مطمئداشت و حال که به مرحلۀ ج جريان می

» تضمين« گرديده و قسماً ءجمھوری کرزی اين اسارتنامه امضاکرزی را جواب رد نداده و پيش از ختم دورۀ رياست 

 .ی به کرزی از طرف امريکائی ھا داده می شودئھا


