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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اپريل ٠٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠١(  
  

   کودک خورد سال توسط اشغالگران غربی در واليت کنر١٠قتل عام 

به اينبار اردوی . ھای يانکی و اشغالگران وحشی دست به قتل عام کودکان خردسال و بيگناه ما زدندبار ديگر نيرو  يک

دولت پوشالی کابل و نيرو ھای جنايتکار و متجاوز ناتو به خانۀ يکی از فرماندھان طالبان فاشيست و » ملی«اصطالح 

 حمله ور شده که عالوه بر کشتن چند طالب و ،وابسته به نام علی خان در ولسوالی شيگل واليت کنر از زمين و ھوا

  . طفل معصوم و بيگناه کشور استعمار زدۀ ما گرديدند١٠ زن، باعث کشته شدن ۶زخمی شدن 

دفاع ما، خشم توده ھای زحمتکش و ستم ديدۀ محل را بر انگيخته و با راه  اين جنايت نابخشودنی عليه زنان و اطفال بی

  دولت پوشالی سر میعليه اشغال و عليهی ئد اطفال معصوم را انتقال داده و شعار ھااندازی تظاھرات خشمگين اجسا

ول دولت پوشالی برای کم اھميت جلوه دادن اين جنايت، اطفال معصوم را ؤشرم آور اينجاست که مقامات مس. دادند

 توده ھای رنجديده و ستمديدۀ که برای مربوط به طالبان دانسته و خواسته خشم مردم را کم بسازند، اما غافل از اين

  .ی استئمھم نيست که اطفال مربوط به چه نيروکه وجدان دارند، و تمام آنھائی کشور 

طرف و طالبان مکار و جاھل از جانب ديگر که از يازده سال به اينطرف به  جنايات اشغالگران و دولت پوشالی از يک

که نيرو ھای آزاديخواه،  سازند، پايانی ندارند، مگر اين  میشدت جريان داشته و ھر روز خون ھای بسياری را جاری

و ، يانکی ھا  و ضد ارتجاعمترقی، انقالبی و استقالل طلب در صف واحد گردھم آمده و با ايجاد جبھۀ واحد ضد اشغال

قالل و آزادی را از کشور بيرون و کاخ دست نشانده ھای آنھا را ويران و پرچم است اخوانی شان –دست نشلندگان طالبی 

  . بر افراشته نگھدارندهکشور را بر بلندای آن برای ھميش

  

  دارند رژيم سفاک واليت فقيه جوانان افغان را به جنگ سوريه اعزام می

رژيم ضد مردمی و فاشيستی ايران که يکی از درنده خو ترين رژيم ھای مذھبی در جھان می باشد، در جريان چھار 

ضد انسانی مھاجران افغان را شکنجه دادند و با الفاظ رکيک و غير انسانی تا توانستند آنھا دھۀ گذشته با برخورد ھای 

  .را توھين و تحقير نمودند

رژيم مذھبی ايران برای تطبيق اھداف شوم خود در منطقه ھميشه تالش نموده تا از طريق فعاليت ھای سياسی و نظامی 

  . فلسطين، لبنان، اردن، آذربايجان، ارمنستان، سوريه و ساير کشور ھا مداخله نمايدی چون ئدر امور کشور ھا
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يکی از راه ھای اين مداخله استفاده از نيروی بشری افغان ھای مھاجری است که به داليل مختلف وادار به ترک وطن 

ھاجر را مسلح نموده و به جنگ ھای فاشيست ھای مذھبی ايران افغان ھای م. گرديده و به خاک ايران مھاجر گرديده اند

  .آذربايجان، ارمنستان، فلسطين و ساير کشور ھا اعزام داشته اند

اخيراً رژيم سفاک جمھوری اسالمی ايران تعداد زيادی از جوانان مھاجر ما را برای جنگ به سوريه انتقال داده و از 

ی مھاجر با استفاده از سالح و مھمات ايرانی در افغان ھا. اين طريق تنور جنگ را در اين کشور داغتر ساخته است

کشتن سوری ھا و خرابی شھر ھای اين ايادی امپرياليزم در با در رقابت حال ويرانی کشور سوريه بوده و ھر روز 

 سوريه ۀکشور سھم خود را در جنايات جاری در کشور سوريه که بستر داغ تضاد ھای امپرياليستی و کشور ھای ھمساي

  .ايند ادا نممی باشد،

يکی از داليلی که افغان ھای مھاجر مجبور به اشتراک در جنگ سوريه می گردند، ھمانا فشار نيرو ھای نظامی رژيم 

رژيم آخوندی تالش دارند تا از اين طريق نقش ايران . ن و مجبوريت جوانان مھاجر افغان انداآخوندی ايران بر مھاجر

ته می شود که ھمين اکنون رژيم مذھبی ايران گروه ھای وسيع تروريستی را در گف. را در معادالت سوريه حفظ نمايند

ن دولت سوريه که از طرف غداران سرمايه حمايت مالی و نظامی اسوريه تقويه نموده و در کنار بشار االسد عليه مخالف

  .می گردند، می جنگند

ی کشور ھای امپرياليستی دولت پوشالی و فقر بی کفايتی، فساد، بيکاری، شگاف عميق طبقاتی، وابستگی به کمک ھا

جاری در افغانستان باعث گرديده تا ھر روز مھاجرت افغان ھا به ايران و ساير کشور ھا افزايش يافته و از اين طريق 

  . افغان ھای بيشتر، گوشت ھای دم توپ در سوريه گردند

از تمام اقوام و مليت ھای افغان، امکان آن را »  ويژهنيروھای«اين در حاليست که اشغالگران نيز با ساختن به اصطالح 

در اقصی نقاط جھان استفاده » سربازان مزدور«برای خويش مساعد نموده اند، تا از جوانان بيکار افغان به مثابۀ  

غان نا آگاه را نموده، در نھايت نه تنھا افغانستان را به ميدان جنگ بين افغانھا مبدل سازد، بلکه در ساير نقاط نيز خون اف

  .به وسيلۀ افغان نا آگاه ديگری بريزاند

  

  

  

 

 


