
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ فبروری ٠٨

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵٢(  
  

  :مردم، دفتر والی پوشالی سرپل را آتش زدند

مردم افغانستان به اساس ھمين ضرب المثل ".  تنگ آئی، به جنگ آئیوقتی به"ضرب المثلی است که می گويد 

ديگر از کشتار، شکنجه، بمبارد، فساد، وحشت، تجاوز و جنايت به تنگ آمده و از اينرو با آتش زدن دفتر والی 

  .پوشالی نشان دادند که ديگر وارد عرصۀ جنگ می شوند

که مربوط ) سيد انور رحمتی( از وحشت افکنِی تنظيمی والی  دلو امسال مردم سرپل پس از آن که١۶روز يکشنبه، 

به تنظيم جنايت ساالر مشھور خليلی است به تنگ آمدند دست به شورش زده بر مقر والی حمله کرده، دفاتر آن را 

 تن ديگر ٩آتش زده که در جريان اين شورش پس از شليک گلوله محافظان رحمتی، يک تن از شورشيان کشته و 

  .دندزخمی ش

در عين حال گفته می شود که يکتن از اقارب نزديک والی، در قضيۀ تجاوز جنسی بر يکتن از دختران در اين 

واليت دخيل بوده و اين والی پوشالی تالش می ورزيده تا اين قضيه را زير بزند که اين عمل نيز سبب خشم مردم 

  .سرپل شده و اين مردم شاھراه سرپل و شبرغان را بسته کردند

وليت ؤدر کابل طرح ريزی شده بود و مس» آشوب«که والی پوشالی در صحبت با رسانه ھا گفت که اين  با وجودی

 سياسی دارد، اما مردم سرپل که از جنايات تنظيم ھا و استعمارگران به ستوه آمده ۀرا شخصيت ھای ورشکست آن

 استفاده کنند، ءخودی مردم سوه ز جنبش ھای خودبکه می دانند که سائر جنايتکاران در تالش اند ا اند، با وجودی

  .شورشگران اصلی به حريق کشاندن دفتر والی بوده اند

  

  : کشته و مذھبی نمائی ھای يک جالد٧١
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در حالی که دولت پوشالی و استعمارگران به قتل و قتال مردم زحمتکش ما ادامه می دھد، زمستان سرد امسال، 

با . رو ساخته استه ات زحمتکش کشور ما را با مصيبت ھای دردناک روببالی طبيعی ديگری است که  طبق

 طبيعی بوده، ولی مبارزه با آن و کاھش تلفات ناشی از آن از جمله مواردی است ألۀکه سردی ھوا يک مس وجودی

دم  حاکم باشد که دشمنی با مرولی وقتی دولت پوشالی، دست نشانده و نوکر استعمار. ان ھاستکه در دست انس

  .، کوچکترين سردی ھم می تواند ده ھا تن را تلف بسازداستزحمتکش از سياست ھای اولی اش 

که امپرياليست ھای امريکائی و اروپائی ميلياردھا دالر را برای استحکام پايه ھای استعمار در کشور ما به  در حالی

 از واليات شان فرار يتکارانمين جنا ھۀوسيله مصرف می رسانند، تلف شدن مردم، مردمی که از تجاوز و قتل ب

 بر پيشانی اشغالگران و دولت پوسيده دست ۀ شرم ديگریکرده و به کابل آمده اند و در خيمه ھا زندگی می کنند، لک

  .نشانده اش است

 نداين کودکان فرزندان زحمتکشانی ا.  کودک تنھا در شھر کابل تلف شده اند٢٢در سردی چند روز گذشته درحدود 

در عين حال گزارش می . ت ديگر به کابل آمده اند و در خيمه ھای پينه و وصله شده زندگی می کنندااز واليکه 

 تن کشته و ٧١در تمام کشور ) که قابل باور نمی باشد( اساس آمار دولت پوشالی هرسد که در سردی اخير البته ب

  .  نفر ديگر در اثر برف کوچ ھا زخمی شده اند۴٣

نام عطا محمد نور که اکنون والی ه که کودکان ما از  در پايتخت  از سردی جان می دھند، جالد مشھور ب در حالی

اين مسجد که در يک . پوشالی در بلخ می باشد، مصروف اعمار کالنترين مسجد در شھر مزار شريف می باشد

  .ليون دالر ساخته شود م٣ نمازگزار را می تواند جا بدھد، قرار است با مصرف ٨٠٠٠زمان نزديک به 

 مذھبی بر تمام جنايت ھا و چپاول ھايش تلقی یاين مذھبی نمائی ھای يک جالد خون آشام، که فقط برای کشيدن ردا

  . رسوا و ھرزهۀ آور است  که ديدن اين بچای تھوعمی شود، به اندازه 

  

  :ذار می کندنام سپيشل فورس واگه امپرياليست ھای امريکائی افغانستان را به سگ ھای ب

. ھموطنان ما با نام سپيشل فورس و جنايت ھای اين سگان امپرياليست ھای امريکائی به خوبی آشنائی دارند

اين ) سپيشل فورس(، نيروھای ويژه ٢٠١۴اشغالگران امريکائی در اين اواخر اعالن کرده اند که پس از سال 

 شکار ۀ وظيفآنھاولين وزارت دفاع امريکا می گويد که ؤمسنيويارک تايمز از قول . کشور در افغانستان خواھند ماند

 کلی  شکار به طور. رھبران القاعده و طالبان را دارند، به آموزش نيروھای اردوی افغانستان نيز کمک خواھد کرد

 فعاليت برای عملکردھای مسلحانه مشمول ۀو تنگ کردن عرص» تروريست ھا«ندانان و دستگيری و کشتن قوم

  .ن نيرو می باشدوظايف اي

اين اظھارات پس از آن صورت می گيرد که وزارت دفاع امريکا اعالن کرد که نيروھايش را يک سال قبل از 

  .  از افغانستان بيرون خواھد کرد٢٠١۴موعد 

 اندرس فو راسموسن دبير کل ، ناتو که در بروکسل صورت گرفتجلسۀ دلو در ١۴در ھمين حال روز پنجشنبه، 

ير ي اشغالگران خارجی نقش شان را از حالت جنگی به نقش پشتيبانی و آموزشی تغ٢٠١٣ سال ۀ تا ميانناتو گفت که

  .ئيد کردأ تجلسهمی دھد، چيزی که لئون پنيتا وزير دفاع امريکا نيز با صحبت ھايش در اين 

  

  :و کشتار افغان ھا ادامه دارد... 
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 ۀجامع«انستان ھنوز قربانی می گيرد، ھنوز ھم به خاطر پس از ده سال، دموکراسی خونين امپريالست ھا در افغ

 ھمين اساس هسال به سال کشتار زحمتکشان افغانستان افزايش می يابد و ب. خون افغان ھا می ريزد» مدنی

در تازه ترين گزارشی که به )  آن در کابلیبخش يوناما(سازمان ملل متحد .  نيز يک سال خونين بود٢٠١١سال

.  درصد افزايش يافته است٨ ميالدی ٢٠١٠ت، می نويسد که کشتار افغان ھای ملکی نسبت به سال نشر رسانيده اس

 تن ٣٠٢١  فقط ٢٠١١اين سازمان که به حيث سگ پاسبان منافع امريکا عمل می کند آمار کشته شده ھا را در سال 

 به خوبی می دانند که به ده ھا که مردم افغانستان که شامل کودکان و زنان می شود، اعالن کرده است، در حالی

  . ھزار تن زحمتکش در  افغاسنتان قربانی اين جنگ اشغالگرانه می شوند

ه  طالبان صورت گرفته است و کشتار بۀوسيله  درصد کشتار افراد ملکی ب٧٠يوناما در گزارشش نوشته است که 

حمتکش افغانستان مھم است، ماھيت جنگ چيزی که برای مردم ز.  عمليات ھای ھوائی نيز افزايش يافته استۀوسيل

 کنونی است، حال خواه طالبان زياد بکشند، يا امپرياليست ھای امريکائی و ۀامپرياليستی، ارتجاعی و غارتگران

ناتوئی، يا حزب اسالمی يا دولت پوشالی و سراج الدين  حقانی و تنظيم ھای جنايت ساالر، از ماھيت کثيف جنگ 

  .فعلی چيزی کم نمی کند

   

 

 

   

 

 

 


