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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ مارچ ٠٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩۶( 
 

 کشته شدن دو کودک در واليت ارزگان توسط اشغالگران جنايتکار

اينبار دو کودک معصوم و . ر در واليت ارزگان يکبار ديگر دست به جنايت نابخشودنی زدندنيرو ھای اشغالگر مستق

بيگناه چوپان در حالی که مصروف چراندن مواشی خود بودند، توسط ھليکوپتر نظامی ناتو مورد ھدف قرار گرفته و 

ز در واليت ھلمند از طرف اين اين جنايت در حالی به وقوع می پيوندد که چندی قبل سه کودک ديگر ني. کشته شدند

  .جنايتکاران وحشی به قتل رسيدند

 تا سال گذشته ھر سال نسبت ٢٠٠۵ کشته شدن توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما از سال ،به اساس گزارش ھای منتشره

يه به با سال قبل آن افزايش يافته و ھيچ روزی نيست که خبر کشته شدن انسان ھای اين کشور به دست جالدان سرما

  . گوش نرسد

  وسعت يافته و در سراسر کشور صدای شيون و نالۀ مادران به گوش میه ایدامنۀ اين جنايات به شکل بسيار گسترد

خوردن و غرامت پرداختن است و » تأسف«رسد، اما عکس العمل اشغالگران در برابر اين ھمه جنايت و قساوت فقط 

 تحقيق اين حادثه به ارزگان فرستاده شده و با خانواده ھای قربانيان ديدار مثل ھميشه اينبار نيز گروھی برای!!!.  بس

  !!! تعقيب اين قضيه را نموده اندۀگفته و وعد» تسليت«نموده و برايشان 

فتاده و ر می گردد و انگار ھيچ اتفاقی نياين جنايت ھم بعد از چند روز فراموش گرديده و اوضاع به حالت عادی خود ب

به زعم خود اشغالگران را تھديد می کند تا بيشتر از اين به جنايت خود عليه » شداروھ«و » اخطار« ھم با دولت پوشالی

  !!!.مردم افغانستان ادامه ندھند

چندی بعد باز خواھيم شنيد که در گوشۀ ديگری از اين کشور، نيرو ھای يانکی جنايت ديگری مرتکب شده و تعداد 

» تأسف« ستمديدۀ اين سرزمين را به رگبار بسته و کشته و زخمی نموده اند، باز ھمان ديگری از انسان ھای بی دفاع و

اين . ت فرستادن، و در نھايت بعد از چندی فراموش شدن اين جنايت و بسأدادن و ھي» اخطار«خوردن و باز ھمان 

  .زنجير سر درازی دارد و به اين زودی ھا خاتمه نمی يابد

گر در اين کشور باقی بماند، مردم ما روی خوشبختنی و سعادت را نخواھند ديد و ھر که يک عسکر اشغال تا زمانی

يگانه راه برای پايان دادن به قساوت اشغالگران، اتحاد و . روز بايد شاھد کشته شدن عزيزترين فرزندان خود باشند

جھت راندن اشغالگران از کشور  ،ھمبستگی توده ھای زحمتکش با نيرو ھای انقالبی برای ايجاد جبھۀ واحد ضد اشغال
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 خود از جانب اشغالگران و يا طالبان جاھل و کساناست، در غير آن بايد ھر لحظه منتظر خبر کشته شدن عزيزترين 

  .فاشيست ھای وحشی باشيم

  

 »جامعۀ جھانی«سير صعودی تعداد بيجاشدگان داخلی، ارمغان 

ما، افزايش تعداد بيجا شدگان داخلی است که در نتيجۀ جنگ بعد از اشغال کشور » جامعۀ جھانی«يکی از تحفه ھای 

  .ھای زرگری بين اشغالگران غربی و طالبان جاھل، فاشيست و وابسته از مناطق مسکونی شان آواره گرديده اند

 انسان از محل سکونت اصلی خود به داليل مختلف که مھم ترين دليل آن ۴٠٠به گزارش سازمان عفو بين الملل روزانه 

شاخ به شاخ شدن اشغالگران غربی و نيرو ھای به اصطالح مخالفين دولت، خانه و کاشانۀ خود را ترک نموده و با 

  . دھند ھزار مشقت و سختی در نقاط مختلف کشور به زندگی ادامه می

. دھد  ھزار فاميل را تشکيل می ھزار نفر در سراسر کشور بيجا گرديده که بيشتر از صد۵٠٠در اين گزارش آمده که 

 ھزار خانواده از واليت ھای زابل، ارزگان، قندھار، لوگر، ميدان وردک و مخصوصاً ٢٢از اين جمله اضافه تر از 

واليت ھلمند به سوی کابل سرازير گرديده و تعداد زيادی از آنھا در کمپ ھای چھارراھی قمبر، ملی بس، بگرامی و 

خيمه ھای کھنه و فرسوده و غير قابل استفاده در تمامی فصول سال، زندگی طاقت فرسا را ساير نقاط کابل در زير 

  .سپری نموده و ھر لحظه مرگ عزيزی را تماشا کرده و با چشمان گريان به آيندۀ نامعلومی خيره می شوند

ده که در مناطق  ھزار مھاجری گردي١٢ در واليت ھرات نيز پذيرای ئیکمپ ھای مسلخ، مناره ھای ھرات و شيدا

رسيد و يا ھيوالی فقر و بيکاری بر مناطق شان سايه انداخته اند و  اصلی زندگی شان يا بوی دود و باروت به مشام می

  .آنھا را ناگزير به ترک خانه و کاشانۀ شان نموده اند

که   می نمايند، آنھائیدر افغانستان اشغالی، تنھا توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما زندگی پر مشقت و سختی را سپری

در صف طبقات حاکم و ستمگر قرار دارند و به ساز اشغالگران می رقصند و مادر وطن را حراج نموده اند، از زندگی 

  . برخوردار گرديده اندھیخوب و مرف

  

  به نام يوناماه ای و شادی مرگک جاسوسخان٢٠١٢تلفات توده ھای ستمديدۀ ما در سال » کاھش«ادعای 

 درصدی تلفات غير نظاميان با ابراز خرسندی و شادمانی در حالی ياد می ١٢در گزارش ساالنۀ خود از کاھش يوناما 

يدند؛ تبه خاک و خون غل» جامعۀ جھانی« از برکت اشغالگران ٢٠١٢ انسان اين کشور در جريان سال ٧۵۵٩کند که 

  .  تن ديگر آن زخمی گرديده اند۴٨٠۵ نفر کشته و ٢٧۵۴از اين جمله 

ھمه ساله تعداد زيادی از مردم درد کشيدۀ ما در نتيجۀ جنگ ھای زرگری اشغالگران وحشی کشته و زخمی می شوند، 

.  جان ھای خود را از دست داده اند، انسان١۴٧٢٨ سال گذشته به اساس آمار منتشره بيش از ۶که در جريان  چنان

  . ستده ايايه پای آنھا را به خاک ما کشان که حرص و آز سرمندمسبب تمام اين کشتار ھا اشغالگرانی ا

 به نام يوناما تالش می نمايد تا به ھر نحوی که شده ذھنيت ھا را مخدوش ساخته و با نشان دادن کاھش ه ایجاسوس خان

کيد روی اين موضوع که نيرو ھای نظامی دولت أدر قتل و کشتار انسان ھای اين سرزمين اشغالگران را تبرئه و با ت

 درصد، چھرۀ سياه ٨١ درصد سھم داشته اند و طالبان جاھل و وابسته ٨ و اشغالگران غربی در اين کشتار ھا  پوشالی

و کثيف اشغال را سفيد بسازد، اما بر نيرو ھای مترقی، انقالبی و آزاديخواه اين کشور واضح و ھويداست که منشاء 

  .ان استتمامی جنايات صورت گرفته موجوديت استعمارگران در افغانست

که دست اشغالگران و مزدوران وابسته به دولت ھای مرتجع و ضد مردمی ايران و پاکستان از کشور ما کوتاه  تا زمانی

نگردد و دولت مردمی، آزاديخواه و مستقل، قدرت سياسی را در کشور به دست نگيرد، نه تنھا اين جنايات ضد بشری 
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، وضعيت افغانستان و ئیت استقرار پايگاه ھای نظامی اشغالگران امريکامحو نمی گردد، بلکه در سال ھای آينده به عل

  .د ادامه می يابمنطقه بيشتر از پيش رو به وخامت گرائيده و کماکان قتل و کشتار توده ھای رنجديدۀ ما،

 


