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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١١ دسمبر ٠۴

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴۴(  
  

  "!!!عاشق تجاوزگر شو تا آزاد شوی"

ر تجاوز ديگران می بينند،  تالش دارند تا ديگران را نيز با زور و شان را د" آزادی"آنانی که چون غالمان کثيف 

  .شرط گذاری با اين بدترين و زشت ترين و درد آورترين شيوه کار عادت دھند

در اين اواخر يک خبرنامۀ رياست جمھوری ابالغ کرده است که حامد کرزی فرمان عفو گلناز را با اين شرط که با 

گلناز پس از آن که  مورد تجاوز قرار گرفت به . ه است، ازدواج کند، صادر کرده استفردی که بر او تجاوز کرد

اتھام زنا دستگير و زندانی شد  و مدت حبس آن نيز دو سال ابالغ شد و وقتی که گلناز عليه اين حکم اعتراض کرد 

  .او فعال يک دختر دارد.  سال افزايش يافت١٢مدت حبس او به 

رياست جمھوری نوشته می کند که گلناز موافقه کرده است تا با تجاوز کننده اش ازدواج کند،  ۀکه خبرنام با وجودی

 حامد کرزی لوده، کرخت و بی وجدان ۀانسان بايد به انداز. اما وکيل او می گويد که گلناز مخالف چنين شرطی است

سان وحشی و تجاوز گر عشق بورزد و باشد که از کسی، آنھم زنی که مورد تجاوز قرار گرفته است بخواھد تا با ان

شان را مديون تجاوزگری ديگران " آزادی"اين خبيث ھا ديگران را در آئينه خود می بينند، چون . ازدواج کند

  . ھستند

  

  :زحمتکشان لوگر قربانيان جنگ استعماری و ارتجاعی

بيشتر از ده سال . رخ شد لوگر با خون زحمتکشان سۀ، ولسوالی محمد آغ١٣٩٠ قوس ١١ھشت صبح روز جمعه، 

 کارگر و ساير طبقات زحمتکش قربانيان اصلی جنگ استعماری و ۀ دھقان تا طبقۀاست که زحمتکشان ما از طبق

خصوص زنان و کودکان ه از يک طرف اشغالگران جنايتکار،  زحمتکشان و خانواده ھا و ب. ارتجاعی کنونی ھستند
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نام طالب در حمالت ه ی کشند و از طرف ديگر فاشيست ھای مذھبی بآنان را در بمبارد و قتل ھای دسته جمعی م

  . انتحاری آنان را به قتل می رسانند

  اخير انتحاری که از سوی طالبان مذھبی فاشيست که در خدمت استعمار و حضور اشغالگران قرار دارند،ۀدر حمل

مھيب بود که ای اين انفجار به اندازه .  ما کشته شدندۀ تن از مردم و توده ھای رنجديد٧٠ در حدود صورت گرفت

ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان به رسانه . صدای آن در بسياری نقاط واليت لوگر و قسما در کابل شنيده شده است

  . تن مواد انفجاری استفاده شده بود١۴ انتحاری از ۀھا گفته است که در اين حمل

  

  ":ما به نھايت جنگ افغانستان رسيده ايم"

لمانی زبان راينيشه پست  گفته است که ما به نھايت جنگ افغانستان ا ۀلمان به روزناما ۀيدو وستروله وزير خارجگ

او کشتار، ظلم و جنايت سربازان و . لمانی از افغانستان بيرون شوندا نيروھای ٢٠١۴رسيده ايم و قرار است تا سال 

 برگزاری کنفرانس استعماری بن دوم ۀامد کرزی ھم در آستانلمانی را در افغانستان قھرمانی خواند و حاجنراالن 

لمان برای حضورش در افغانستان تشکر کرد و اين کشور را از ا دسمبر برگزار شود، از ۵که قرار است 

  .نزديکترين دوستان افغانستان خواند

رود که در  دز به شمار میدو سال قبل در واليت کن تن ١٩٠لمان قتل عام ايکی از جنايت ھای ضد بشری و انسانی 

 و ی جالدۀی بانفت عجين شد که بارزترين نمونان و جوانان کندزی در بمبارد ھوائآن خون کودکان، ريش سفيد

  .لمانی را نشان می دھداخون آشامی نيروھای 

 ھمان ۀدلمان ابالغ می کند که کشورش به نھايت جنگ در افغانستان رسيده است، نشاندھنا ۀکه وزير خارج اما اين

وليت، ؤ گذار آغاز شده است و نخستن کارھای مھم ورودی اين دھه انتقال مسۀ استقرار است که پس از دھۀدھ

رود، که در نھايت با ايجاد پايگاه ھای  ی و برگزاری کنفرانس بن دوم به شمار میۀ عنعنه ئبرگزاری لويه جرگ

 ء تن امضا٢٠٣٠ نومبر امسال بيشتر از ٢۴رسد، خيانتی را که در  دايمی امريکا در کشور عزيز ما به پايان می

  .کردند

  

  : کنفرانس بنۀتکدی رسانه ھا از اشغالگران برای تقويت بيشتر در آستان

 ای از طرف چتر  برگزاری کنفرانس استعماری بن دوم، سمينار دو روزهۀروزھای نھم و دھم قوس امسال در آستان

 خبرنگار افغان نيز ۵لمانی، اه نام وينرو برگزار شد که در آن در کنار خبرنگاران لمان باسسات غير دولتی مؤ

 کشوری که قرار است برای تداوم استعمار کشور ما در بن گرد ھم آيند ٩١در اين کنفرانس از . حضور داشتند

 ۀجامع"ه سازی ی که در ده سال گذشته در قسمت نھادينئخواسته شد تا به رسانه ھا و به خصوص به رسانه ھا

  . تالش بيشتر انجام داده است، توجه بيشتر صورت بگيرد"مدنی

تلويزيون ھا، راديوھا، . رود حال حاضر يکی از ارکان ھای مھم استعمار به شمار می ررسانه ھای کشور ما د

. ار ھستندثر استعميکی از وسيله ھای مؤ...  ی خبری وروزنامه ھا، ھفته نامه ھا، آژانس ھای خبری، سايت ھا

 امريکا می پردازد که ۀ اياالت متحدۀ توسعۀامريکا ھمين اکنون پول چندين تلويزيون خصوصی را از طريق ادار

نام ھای طلوع، طلوع نيوز، لمر، راديو آرمان، راديو ارکوذيا  و ه بارزترين آن شبکه تلويزيونی سعد محسنی ب

ارت امريکا در کابل دارد و در ميان مردم به تلويزيون وزارت فارسی ون در دوبی می باشد که ارتباط مستقيم با سف

ھمين طور اتحاديه اروپا، ايران و پاکستان ھر کدام بر رسانه ھای گوناگون سرمايه .  امريکا مشھور استۀخارج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  اين رسانه ھا چيزی ديگرۀگذاری کرده اند و تکدی آخر رسانه ھا از اشغالگران به خوبی نشان می دھد که وظيف

  .شده نمی تواند مگر تبليغات برای استعمار

  

  :مزدوری نظامی افغانستان به امريکا ادامه می يابد

 گاردين انگليسی نوشته است که امريکا در نظر دارد تا تمويل نيروھای نظامی افغانستان را پس از سال ۀروزنام

 دالر بر نيروھای نظامی افغانستان به  مليارد۶ليارد دالر کاھش دھد، در حال حاضر امريکا ساالنه ي سه م٢٠١۴

 ۀليارد دالر در زمينيدر ھمين حال برآورد می شود که ساير کشورھا شايد ساالنه فقط يک م. مصرف می رساند

 ھزار نظامی در سال ٢٢٠ليارد دالر فقط می تواند برای ي م۴ اساس تخمين اين هب. نظامی به افغانستان کمک نمايد

 ھزار نفر می رسد و قرار است تا پايان ٣٠٨ه در حال حاضر تعداد افراد نظامی افغانستان به ک کفايت کند، در حالی

  . ھزار نفر افزايش يابد٣٢۵ اين تعداد به ٢٠١٢سال 

 ٣افزايش افراد اردوی مزدور از يک طرف و سرمايه گذاری ھنگفت کنونی بر آن از سوی ديگر و کاھش تمويل 

 یود به خود نشان می دھد که امريکا می خواھد اين اردو را ھميشه به حيث اردو خ،ليارد دالری آن در آيندهيم

مزدور در چنگش داشته باشد و ھميشه وابسته به تمويل خارجی باشد، ورنه دولت پوشاليی مثل افغانستان که تا گلو 

ی تربيه می شود و در فساد غرق است، ھرگز و ھرگز نمی تواند مصارف اين اردو را که با ناز و نعمت استعمار

  .آموزش می بيند، بپردازد

  

  :معادن افغانستان چور می شود

را مورد تجاوز قرار می دھند و  ی است که آن و چپاول منابع زير زمينی کشورھائيکی از اھداف اشغالگران چور

س عينک را از آن که شرکت چينی رقابت چپاول معدن م پس از آن.  شود نيز نمی تواند از اين امر مستثناافغانستان

. خود ساخت، سرمايه گذاری شرکت ھای جھانی و فراکشوری در معادن افغانستان باگذشت ھر روز بيشتر می شود

و کانادا قرارداد استخراج معدن آھن حاجی گک را کسب کرده اند و  اينک وزارت معادن گزارش کرده است که ھند

  . معدن را آعاز کنندزودی چور اينه قرار است شرکت ھای اين دو کشور ب

 ۶۴ مليون تن سنگ فلزی دارد که غلظت آن ١.٨ اساس سروی پنجاه سال قبل، معدن آھن حاجی گک در حدود هب

آورد کنسرسيوم ھندی بالک ھای ای، بی و سی اين معدن در حدود يک و رفيصد خوانده شده است، اما بر اساس ب

 ميليارد دالر سرمايه گذاری ۶ی برنده برای چپاول اين معدن تا قرار است شرکت ھا. نيم مليارد تن سنگ آھنی دارد

  .کنند

  

 


