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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ اپريل ١١

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠٢(  
  

  ن وردکجنايات اشغالگران را پايانی نيست؛ کشف اولين گور دسته جمعی در ولسوالی نرخ ميدا

 ئی تن از افغان ھا که چندی قبل توسط نيرو ھای ويژۀ اشغالگران امريکا٩شنيدن خبر پيدا شدن اولين گور دسته جمعی 

دستگير و به شکل بيرحمانه و وحشيانه به قتل رسيدند، نشاندھندۀ آنست که ابعاد جنايات نيروھای اشغالگر بسيار وسيع 

  .ات بعضاً انعکاس می يابندتر از آن است که در رسانه ھا و مطبوع

 برای جنايت و ه ای که در جنايت و بربريت ھيچ حد و مرزی نمی شناسند، از ھر وسيلئیامريکاۀ عساکر خالکوبی شد

شاشيدن بر اجساد مرده ھا، عکس گرفتن .  برای توھين توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما استفاده می کننده ایکلمھر از 

تش کشيدن اجساد زنان و اطفال، به رگبار بستن کودکان، بمباردمان مراسم خوشی، غم و با کشته ھای جنگی، به آ

ديگر از اين نوع جنايات و توھين ھا نشانۀ ۀ مذھبی، قطع اعضای بدن مرده ھا و عکس گرفتن با آنھا و صد ھا نمون

  .بدمستی و وحشی گری سگان زنجيری اشغالگران اند

 ترين سالح ھای جنگی و آزمايش آن در ميدان جنگ، بدون در نظر گرفتن عواقب استفاده از پيشرفته ترين و جديد

 دارای فاسفورس ئیآن بر خاک و انسان ھای اين کشور و ساحۀ تخريب آن و استفاده از سالح ھای کيمياۀ ناگوارآيند

ديگری از اين جنايات ۀ ن فقير ترين و نادار ترين انسان ھای زحمتکش اين کشور نموئیسفيد بر خانه ھای گلی و پخسه 

  . روند که ھمه روزه و در جريان يازده سال گذشته ادامه داشته اند به شمار می

در صورت احساس کوچکترين تھديد و يا حمله عليه يانکی ھا از کنج يا کناری، بدون تعقل و با برخورد ساديستی که 

و توپ بسته و ساحه را از وجود ھر نوع موجود زنده بارز اشغالگران وحشی اند، آن کنج و کنار را به رگبار ۀ نشان

  . پاک می سازند

که کابوس وحشتناک گور ھای دسته جمعی که در جريان جنگ افغان ھا عليه متجاوزين سوسيال امپرياليسم  در حالی

 گوشه شوروی و حزب منفور دموکراتيک ھنوز از اذھان توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما پاک نگرديده و ھر روز در

ای از کشور گور ھای دسته جمعی زمان جنگ ضد روسی کشف می گردند، اما به تازگی يک گور دسته جمعی اما 

 به قتل رسيده اند، در ولسوالی نرخ ئیی که در آن مدفون گرديده، به دستان خونريز اشغالگران امريکائاينبار انسان ھا

  .ميدان وردک کشف گرديد
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ۀ  تن از اھالی مردم زجر ديده و شريف ميدان وردک که چند ماه قبل توسط نيرو ھای ويژ٩ور دسته جمعی در اين گ

اين گور دسته جمعی نه اولين و نه آخرين آن می باشد، مطمئناً ھمين اکنون .  دستگير گرديده بودند، پيدا گرديدئیامريکا

رند که انسان ھای اين مرز و بوم به دستان اشغالگران به صدھا گور دسته جمعی ديگر در اقصی نقاط کشور وجود دا

  . می گردندءغربی به قتل رسيده و در آن دفن گرديده که روزی حتماً اين جنايات افشا

  

  فصل نيشتر زدن کوکنار در ھلمند و ھجوم جوانان بيکار به مزارع کوکنار

شغالگر وحشی، امروز افغانستان به يکی از و موجوديت ده ھا ھزار ا» عليه القاعده و تروريزم«جنگ » برکت«از 

کشور ھای به شدت مصرفی، فاسد، فقير، جنگ زده، با توليد باالی مواد مخدر، بيکاری گسترده، جنايت، عقب مانده و 

 سال گذشته، در جھان مبدل گرديده ١١موجوديت صد ھا گروپ مسلح با وجود سرازير شدن ميليارد ھا دالر در جريان 

  .است

وشالی و مزدور کرزی به ياری اشغالگران غربی يکی از فاسدترين دولت ھای جھان می باشد و قوای سه گانۀ دولت پ

  . ديگر بربايند اين دولت فاسد در مسابقۀ فساد تالش دارند تا گوی سبقت را از يک» مقننه، قضائيه و اجرائيه«

 زمينۀ بيکاری ٢٠١۴اشغالگران بعد از » جخرو« در چنين اوضاعی، گراف بيکاری به شدت باال رفته و ھياھوی 

اشغالگران از کشور خواھی نخواھی تأثير بسيار بر » خروج«موضوع . تعداد زياد ديگر را نيز فراھم نموده است

  .وضعيت کار در افغانستان گذاشته و ھر روز به خيل بيکاران کشور افزوده می شود

جوانان تن از امسال نيز مانند ھر سال ديگر ھزاران . غاز می گرددھميشه در نيمۀ دوم ماه حمل، نيشتر زدن کوکنار آ

بيکار برای پيدا نمودن ھر چند کار موقت، به کشتزار ھای واليت ھلمند ھجوم آورده و تالش دارند تا برای چند روز ھم 

  .که شده کاری داشته باشند

رسند، برای دريافت مزد   سال می١٠ به در اين فصل ھزاران جوان و نوجوان که بعضی از آنھا به مشکل سن شان

کشند تا بلکه خود را بتوانند به  ناچيز از بام تا شام در ايستگاه موتر ھای قندھار که به طرف ھلمند روان اند، انتظار می

  . کشتزار ھای کوکنار برسانند

 درصد مواد مخدر افغانستان ۶٠ درصد مواد مخدر جھان را توليد می نمايد که نقش واليت ھلمند با توليد ٩٠کشورما 

در اين فيصدی بيشتر از ھر واليت ديگر می باشد، به ھمين دليل ھجوم جوانان و نوجوانان بيکار به منظور نيشتر زدن 

  . بيشتر از ھر واليت ديگر ديده می شودجاکوکنار در آن

  

  

 


