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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ مارچ ٠٩
  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩٧( 
  سال سوم، دورۀ شانزدھم کار غارت توده ھا را آغاز کرد١»خوکدانی«

عمار در تار و پود آن ريشه دوانده باشد، قوای سه گانۀ آن کشور ھا به نام و سمبوليک بوده، ھيچ در جوامعی که است

. نمونۀ بارز اين نوع کشور ھا افغانستان اشغالی است. حرکتی را بدون اجازۀ استعمارگران انجام داده نمی توانند

ای کوکی شباھت دارند که تار ھای حرکی امروز قوای مقننه، قضائيه و اجرائيۀ دولت پوشالی کابل به عروسک ھ

آنھا به دست باداران خارجی شان بوده، ھر حرکتی را با ريتم صدای استعمار ھماھنگ نموده و مطابق خواست 

 . استعمارگران عمل می نمايند

  به کار غارت توده ھا،١٣٩١يکبار ديگر در حالی به تاريخ شانزدھم حوت » خوکدانی«سال سوم دورۀ شانزدھم 

آغاز می نمايد که کشور ما کماکان در دستان خونريز اشغالگران گير کرده و ھيچ روزنۀ اميدی برای رھائی کشور 

  . از چنگال خونين استعمار ديده نمی شود

 از عابرين اکيداً مسدود بوده و رفت و آمد ساکنان محل و » خوکدانی«از چند روز به اينطرف سرک ھای منتھی به 

از » خوکدانی«که حتی تعداد زيادی از خانه ھا در چھار اطراف  اری، ممنوع گرديده، تا جائینزديکی محل برگز

  .ملی دولت پوشالی محاصره و مھر و الک گرديده است طرف اردو، پوليس و امنيت نا

دۀ در روز آغاز به کار اين دوره، تمامی جواسيس، جنايتکاران، خاينين ملی، نوکران استعمار و مھمانان ناخوان

استعمار زنگ چور و غارت طبقات زحمتکش و ستمديدۀ کشور » شير«بار ديگر  خارجی گردھم آمده بودند تا يک

  . را به صدا در آورد

عليه اين دو » مبارزه«و گفت که » ناليد«بعد از چاپلوسی، از فساد اداری و تروريزم » خوکدانی«در آغاز رئيس 

ن درجه يک دولت ادانند که تمامی مفسد که توده ھا نيک می حالیپديده به مراحل جدی خود رسيده است، در 

پوشالی امروز ھمه در زير يک سقف جمع گرديده و بايد جواب وطنفروشی ھا، خيانت ھا و جنايات خود را در 

  . فردای انقالب پس بدھند

                                                 
  .از طرف لنين رھبر پرولتاريای جھان، به پارلمان دولت تزاری در روسيه به کار می رفت» خوکدانی «-  1
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ودن خود را از طريق ب» مستقل«سر دستۀ دولت پوشالی که مثل ھميشه با ژست ھای مسخره، تا توانست الف زد و 

پخش مستقيم تلويزيونی، به رخ توده ھای ستمديدۀ کشور کشاند، اما خلق رنجديدۀ کشور ما در نوکری و سر 

  . ندارده ایسپردگی او به اشغالگران کوچکترين شک و شبھ

يش و جالب ترين نکته اينجاست که چون اکثر اعضای خوکدانی در رخصتی ھا به دوبی و ساير کشور ھا برای ع

نوش سفر کرده بودند، و حال با جيب ھای خالی برگشته اند، يکی از اولويت ھای کاری خود را استيضاح وزيران 

 وزيرکان دولت پوشالی را وادار نمايند تا دستی به جيب ھای پر خود ببرند تا بلکه ،پيش کشيده تا با تھديد و ارعاب

  .  به دست آورندی اعتماد را از اين غارتگران توده ھاأبتوانند ر

غير حاضر نبود، اما در روز ھای آينده زيادترين چوکی ھا » خوکدانی«در روز افتتاح، ھيچ عضوی از اعضای 

سرگردان معامله گری ھا و پول در آوردن ھای خود » خوکدانی«در جريان جلسات علنی خالی می شوند و اعضای 

  .از اين قاعده مستثنی استمی باشند، اما احتماالً روز ھای استيضاح وزيرکان، 

  

  زند حرف ھای گنده تر از دھان خود می) سپنتا(معمار استعمار 

گفته ھای اخير طاھر اشرفی رئيس شورای نابخردان پاکستان در رابطه به جايز بودن حمالت انتحاری در 

» آگاھان«از ھر گوشه و کنار افغانستان، در اين روز ھا يکی از موضوعات داغ در رسانه ھای افغانستان گرديده و 

بعضی ھا اين جرثومه را عامل سازمان جاسوسی پاکستان، بعضی ھا او را . امور در اين زمينه ابراز نظر کرده اند

که اشرفی کی است  اين. شمارند مريِض روانی و برخی ديگر او را يکی از دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان می

.  ھای ضد و نقيض زيادی روی آن شده و ضرورت به تکرار آن ديده نمی شودو چه گفته و چرا گفته، تبصره

ی را سر ئمطمئناً اشغالگران و دست پرورده ھای منطقه يی آنھا ھر از گاھی برای تداوم استعمار کشور ما حرف ھا

 ھای شان دھند تا حضور اشغال را در ذھن ھم بندی نموده و به خورد ستمديدگان و طبقات تھيدست کشور ما می

 . موجه جلوه دھند

اما در اين ميان رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ناملی دولت پوشالی و يکی از تئوريسن ھای استعمار در واکنش به 

از » دفاع« مدنی و روشنفکران در ۀاين اظھارات، خواھان اتحاد حکومت پوشالی کابل، مخالفان سياسی، جامع

  !!!افغانستان گرديده است

 امريکا يک ۀوسيله  ھر نوع کشتار و عمليات ب٢٠٠٣تا سال « : رثومۀ کثيف خود با گفتن اين جمله که گفتهاين ج

در خوکدانی دولت پوشالی، يکی از تروريستان واقعی خلق استعمار ) ١٣٩٠ اسد ٢روزنامۀ اراده، (ضرورت بود 

 و ستمديدۀ کشور ما می باشد که با او از خاينين نابخشودنی جنبش چپ کشور و توده ھای زحمتکش. زدۀ ماست

 روشنفکرانه تالش دارد تا افکار پوسيده و ضد یپوشيدن نقاب چپ، چتلی اشغالگران را سر کشيده و با اکت و ادا

که جنبش چپ و  ، اما غافل از اين!!انقالبی خود را انقالبی از نوع ميھن پرستی جا زده و به خورد توده ھا بدھد

  . اين کشور او را خوب می شناسند و روزی با او تصفيه حساب خواھند کردانقالبی و ستمديدگان

  

  گرديد» تجليل«ھشت مارچ در کابل 

ھشت مارچ يکی از روز ھای به ياد ماندنی جنبش ضد استثماری زنان است، در اين روز زنان کارگِر فابريکۀ کتان 

اين روز، سر آغاِز مبارزۀ ضد .  اعتراض زدند ضد شرايط سخت کار و استثمار شديد، دست بههدر شھر نيويارک ب

  . استثمار توسط زنان ثبت تاريخ گرديد
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 کارگران زن ھمين فابريکه به يادبود زنان مبارز اين فابريکه، اعتصاب نمودند، اما ١٩٠٨به تعقيب آن در سال 

ت ھا، زنان را در صاحب فابريکه که شخص حريص و پول پرستی بود، از ترس سرايت اين اعتصاب به ساير قسم

 زن کارگر در آتش سوزی که رخ داد، سوختند و جان ھای شان ١٢٩فابريکه محبوس کرد که در نتيجۀ آتش سوزی 

  .را از دست دادند

اين حادثه ای جگر سوز باعث گرديد تا به ياد جانباختگان و به منظور ارج گذاری به بازوان توانمند زنان کارگر، 

لمان به نام کالرازتکين در کنگرۀ دوم حزب سوسيال دموکرات به پاس خون ھای ريخته ا يکی از انقالبيون مشھور

 مارچ را منحيث روز ھمبستگی زنان عليه ماشين سرمايه به اين کنگره پيشنھاد نمايد که به اتفاق آراء ٨شدۀ زنان، 

  .  از جانب کنگره تصويب گرديد

رگزاری ھشت مارچ با  مورد توجه اشغالگران واقع گرديده، بدر افغانستان اشغالی يکی از موضوعاتی که بسيار

  . ی استئماھيت بورژوا

امسال نيز مثل سال ھای گذشته ھشت مارچ در ھوتل ھای مجلل با مصارف گزاف از طرف نيرو ھا و گروه ھای 

ی برای پول ئاکه مترصد چنين روز ھ برگزار گرديد و کسانی» با شکوه«وابسته به اشغال و دولت پوشالی به شکل 

پيشکش » جامعۀ جھانی«ھای خود را به درگاه » پروپوزل« روز در واقع ندر آوردن بودند نيز با برگزاری اي

  . ھای جديد برسند» وند«ھا و » فند« به نمودند باشد

 

 


