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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ جوالی ٠۶

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠٩(  
  : خانوادۀ فقير٢٠٠٠بادغيس، جنگ ارتجاعی و آوارگی 

اگر از يک طرف استعمارگران . قعی يک جنگ ارتجاعی و ضد زحمتکشان استجنگ امروز افغانستان، نمونۀ وا

غربی و دولت پوشالی آن دمار از روزگار خلق افغانستان می کشد، در طرف ديگر فاشيست ھای طالب و حزب 

  .اسالمی نيز زندگی را بر توده ھای افغانستان به جھنم تبديل کرده اند

که ھنوز شالق  جائی. که توده ھای آن بدترين روزگار تاريخ را می گذرانند ن، جائیبادغيس، واليت دور افتادۀ افغانستا

طالب حکم می راند و طياره ھای بم افکن امريکا خون می ريزاند، آوارگی مصيبت ديگری است که زندگی توده ھای 

  .بادغيسی را به برزخ زندگی و مرگ رسانده است

امارت ( طالب یو فاشيست ھا) جمھوری اسالمی افغانستان( پوشالی در اين اواخر درگيری ميان نيروھای دولت

 زحمتکش را آواره ۀدر منطقۀ موری چاق ولسوالی باالمرغاب واليت بادغيس دو ھزار خانواد) اسالمی افغانستان

دگی در اين  زنتسھيالتجا شده اند و از ھر نوع ه ساخته که اين خانواده ھا در مرز ترکمنستان در کنار سواحل دريا جاب

در درگيری اخير ميان دو نيروی ارتجاعی و در خدمت امپرياليست ھای غربی، ھشت تن از . منطقه محروم ھستند

  .زحمتکشان اين منطقه نيز به شدت مجروح شده اند

  

  :گل مجاھد، نمونۀ واقعی مقامات دولت پوشالی هللا«

او مثل تمام پوشالی ھا انسان وحشی و خائن به . شغالی است يکتن از پوشالی ھای پارلمان استعماری و ا»هللا گل مجاھد

درتازه ترين اقدام، او . زی و غارت سود برده است برای ثروت اندواين خائن کثيف، ھميشه از نام کوچی ھا. مردم است

 بر به خاطر منافع شخصی اش و غصب زمين، مردم ده سبز را به اعتراض واداشته که در نتيجه پوليس دولت پوشالی

  .آنان شليک نموده که ھفت تن از مردم کشته و در حدود ده تن ديگر زخمی شدند

وقتی .  در قسمت ھائی از آن عملی شود»نوکابل « ۀمنطقۀ ده سبز کابل، يکی از ساحاتی است که قرار است نقش

هللا گل «ه بودند از طرف به اين ساحه رفت) چون بخشی از اين پروژه را جائيکای جاپان پيش می برد(انجنيران جاپانی 

 به گروگان گرفته شدند که در نتيجه ميان افراد او و نيروھای پوليس دولت پوشالی درگيری صورت گرفت، که »مجاھد

  .به جز خونريزی توده ھای اين منطقه پيامد ديگری نداشت

  : در اين مورد گفت  سرطان در کنفرانس خبری١١ کابل روز ۀندانی امني قوممحمد ظاھر رئيس تحقيقات جنائی
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در غصب زمين، قتل، اختطاف و ديگر جرايم دست دارند و پنجاه درصد جرايم } جنت گل{هللا گل مجاھد و برادرش «

 ه چند سالی که در رياست جنائی وظيفدر طول... گل مجاھد صورت می گيردسازمان يافته در کابل، از سوی افراد هللا 

  ». هللا گل مجاھد، دوسيه داشته و از قانون فرار نموده باشددارم، کسی را سراغ ندارم که مانند

 نمونۀ واقعی يک وکيل پارلمان اشغالی است، چنانچه تمام وکالی اين خوکدانی بازوی مسلح دارند که »هللا گل مجاھد«

ه جھادی شده،  ب» فرھنگی«چنانچه چند روز قبل از اين يک .  آن در سرتاسر افغانستان به سود خود کار می گيرنداز

 که ضمن نوکری به ايران، وکيل پارلمان اشغالی است، يک ترافيک روی جاده را به شدت لت و »بصير بھزاد«نام 

  .خواند» انهوحشي« پوشالی اين لت و کوب را ۀکوب کرد که حتی وزارت داخل

  

  :شرق کشور افزايش خشونت در شمال

 ، موارد خشونت عليه زنان و کودکان در واليات شمال»حقوق بشر افغانستان» مستقل«کميسيون «بر اساس گزارش 

بر اساس اين گزارش، در سه ماه اول . نسبت به سال گذشته افزايش يافته است) کندز، تخار و بغالن(شرق افغانستان 

  . در بغالن نزد اين کميسيون ثبت شده است٣ در تخار و ۵ مورد خشونت در کندز، ٢١جری شمسی، سال روان ھ

 مورد خشونت عليه ١۶٣طور کلی ه می گويند که در سه ماه اول سال روان ھجری شمسی، ب» کميسيون«ولين اين ؤمس

ريح حقوق بشر شمرده می شود که طور مستقيم نقض صه  مورد ب۵۵کودکان و زنان را ثبت کرده اند که از اين جمله 

شامل قتل ھای ناموسی، خودکشی، ازدواج اجباری، ممانعت از خوراک، لت و کوب، فرار دادن از منزل، خود سوزی، 

  .می شود... تجاوز جنسی و

  

  :لمانی مصروف جاسوسی در افغانستاناجاسوسان 

ز امريکا گرفته تا بريتانيا و فرانسه و آلمان و کانادا و اينجا ا. افغانستان، به جاسوس خانۀ امپريالست ھا تبديل شده است

با وجودی که عده ای از اينکه جواسيس سفارت ھای . ايران و پاکستان و روسيه ھمه مصروف تربيه جاسوس ھستند

وس امريکا و ساير دول امپرياليستی غربی ھستند، فخر می فروشند، دولت پوشالی افغانستان ظاھراً تنھا کسانی را جاس

  .می خوانند که با دولت پاکستان در ارتباط باشند

اما چيزی که واضح است، اينست که مقامات ارشد جمھوری اسالمی افغانستان، ھمه جاسوس ھای درجه يک اند، عده 

. ای مستقيما به امريکا گزارش می دھند و عده ای ھم به ساير دول امپرياليستی و عده ای ھم به ايران، پاکستان و روسيه

در اين اواخر، پس از قضيۀ سنودن مامور اسبق سی آی ای،  آلمان پذيرفته است که مصروف جاسوسی در افغانستان 

  .است و برای اين کار پول ھای زيادی به مصرف می رساند

موران اطالعاتی و أگرھارد شيندلر اعتراف کرده است که م ) BND(رئيس سرويس اطالعات خارجی آلمان 

لمان به جمع آوری اطالعات و جاسوسی از دولت افغانستان و ا بر اساس ھدايت مستقيم دفتر صدراعظم استخباراتی اش

  .تمامی وزارت خانه ھای اين دولت اقدام نموده است

 آنالين خود گزارش کرد که شيندلر روز ۀ در نسخ١٣٩٢ متيل دويچه سايتونگ روز شنبه ھشتم سرطان ۀروزنام

لمان گفت که المان با وجودی که در مورد ا کميسيون سياست داخلی پارلمان ۀحرمان مجلسۀچھارشنبه گذشته در 

وری اطالعات اقدام نمی کند، اما در مورد دولت ھائی افغانستان وسوريه به اين کار اقدام می  آکشورھای ديگر به جمع

  .کند

وری اطالعات اقدام نمايد  آ جمعۀ زمينلمان به خوبی دراکه  سروئيس اطالعات خارجی  رونامه می افزايد که برای اين

  .به اين منظور به مقام ھای افغان پول ھای زيادی پرداخت می کند


