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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ جوالی ١٣

 

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶۴(  
  

  : خاينان پوشالی و کشتن سه زحمتکش برای سرپناهۀوسيله  ميليون جريب زمين ب۴غصب 

 ميليون جريب زمين دولتی ۴که خاينان پوشالی در سراسر کشور بنابر آمار رسمی دولت پوشالی بيش از  در حالی

را غصب کرده اند و ھر روز شھرک و ويال می سازند، زحمتکشان ما به خاطر بی سرپناھی و آباد کردن خانه 

تان ھدف گلوله پوشالی ھای جنايتکار قرار ی شھر کابل و ساير شھرھای بزرگ افغانسئھای گلين در مناطق حاشيه 

  .می گيرند

ارنوالی و شاروالی کابل در يک اقدام خاينانه و ضد مردمی با بلدوزرھا و ، پوليس، څ١٣٩١ سرطان ٢١به تاريخ 

نکوف به تخريب خانه ھای گلی زحمتکشان در منطقه ريشخور نزديک دشت پدوله شروع کردند که با يميل کالش

در اين ميان پوليس جنايتکار با شليک گلوله ھا سه تن از زحمتکشان را . رو شدنده  زحمتکشان روبۀمقاومت مسلحان

  .به قتل رسانده و ھفت تن دگير به شمول کودکان و زنان را مجروح ساختند

ليس  که بارھا و بارھا تکرار شده است، به خوبی نشان می دھد که دولت پوشالی و پو،ی از اين نوعئاين و مثال ھا

 چور و چپاول را برای ۀو ساير ارگان ھای مربوطه به آن چگونه در خدمت طبقات حاکمه قرار داشته و زمين

 مصروف غصب زمين ھای "حامد کرزی" برادر "محمود کرزی"که  در حالی. طبقات حاکمه فراھم می سازد

ر نمونه مارکيت طال زاھد، زمين ھای طوه ب ("قسيم فھيم" برادر "حسين فھيم"و ) طور نمونه عينو مينهه ب(دولتی 

می باشند و ) طور نمونه شھرک اميد سبزه ب ("محمد کريم خليلی" برادر "حاجی نبی"و ....) سيسات گاز گروپ وأت

 ۀاحادی در رژيم پوشالی نمی تواند عليه آنان اقدام نمايد، اين تنھا مردم زحمتکش است که به خاطر آباد ساختن خان

  .زمين بايد کشته شوندگلی در دو بسوه 

رحيم " به مافيای زمين در مزار و "عطا محمد نور" به مافيای زمين در ھرات، "اسماعيل خان"که  در حالی

ی زمين ھای وزارت دفاع تبديل شده اند، اين کارگران و زحمتکشان افغانستان ھستند که به نام ئ به مافيا"وردک
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ه ساير شھرھا کشته می شوند و خانه ھای شان بر کودکان و زنان ب زمين در حاشيه ھای شھر کابل و ۀغصب کنند

 نوانديش شاروال کابل به آوار تبديل می "محمد يونس"خصوص پرچمی کثيفی مثل ه وسيله جنايتکاران پوشالی  و ب

  .شود

  

  : مبارز شھير کشور تجليل به عمل آمد"داد نورانی"از اولين سالگرد درگذشت زنده ياد 

در اين مراسم ھموطنان عزيز .  بر مزار او تجليل شد"داد نورانی"سرطان ، اولين درگذشت زنده ياد  ٢٢به تاريخ 

ما از واليات شمال، مرکز، غرب و شرق کشور حضور داشتند و با يک دقيقه سکوت در مراسم مردمی به اين 

  .مبارز ادای احترام کردند

 عزيز در بخش ھای ۀسرخ، پوشيده شده باشد، نقش اين رزمند با گل ھای "داد نورانی"که مزار زنده ياد  در حالی

گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و نبود او در شرايط  کنونی که کشور ما در دست درندگان خارجی تکه و پاره 

می شود، نياز دانسته شد و سخنرانان بر نقش او در روشنگری عليه اشغال، دولت پوشالی و مزدوران فرھنگی آن 

  .کردندکيد أت

ت تحرير پيشرو چاپ شده بود، در دسترس أکه از طرف ھي» کابليان با خون می نويسند«در اين مراسم، کتاب 

 در صحبت با توده "داد نورانی"ی است که زنده ياد ئکتاب، مجموعه از داستان ھااين . شرکت کننده قرار گرفت

 روزگاران نشر شده بود که اينک به مناسبت اولين سالگرد ۀوری کرده و قبالً از طريق ھفته نام آھای مردم جمع

  .ت تحرير پيشرو با پشتی رنگه چاپ شده استأ صفحه با مصارف ھي٢٣٨اين مبارز،  به شکل کتاب در 

  

  :امريکا، نگران برای انتقال تجھيزاتش از افغانستان

 است که بيرون شدن ارتش امريکا و  يو ايس تودی گفتهۀمعاون وزارت دفاع امريکا، اشتون کارتر  به روزنام

تجھيزات آن از افغانستان ميلياردھا دالر ھزينه خواھد داشت او حتی بيرون شدن اين تجھيزات را در مقايسه با 

 کشتی ۀوسيله  انتقال تجھيزات امريکا از عراق به کويت و بعد بۀھزين. عراق، پر ھزينه تر و دشوارتر خوانده است

  . ميليارد دالر ھزينه داشت٢.٩به امريکا در حدود 

ی در ماه اکتوبر سال روان با تجھيزات شان از افغانستان بيرون ئامريکاقرار است نخستين گروه سربازان اشغالگر  

  .  ھزار سرباز امريکا در افغانستان جنايت می کنند٨٠در حال حاضر .  تن می رسد٢٠٠٠٠شوند، که تعداد آنان به 

ويد که که انتقال تجھيزات شان تا بندر کراچی پاکستان سه ماه وقت خواھد گرفت که وزارت دفاع امريکا می گ

 قرارگاه ۴٠٠برای انتقال اين تجھيزات امريکا بايد .  ميليون دالر برآورد شده است١٠٠ ھر ماه آن تا کراچی ۀھزين

که برای انتقال آن ( زار کانتينر ھ١٠٠نظامی خود را بسته کند، پاک کردن و بسته بندی تمام وسايل، انتقال دوباره 

 ۴۵٠٠، انتقال بکس ھای آھنی کالن، انتقال ) ميليون دالر به مصرف رسيده۶١٧به افغانستان در ده سال گذشته 

  .شامل تجھيزاتی است که بايد انتقال پيدا کند... ھزار لودر ماين پاکی و١۴ نظامی، انتقال دۀعرا

ی ئکه امريکا در ده سال گذشته با استفاده از اين تجھيزات به چه جنايت ھااين کوه عظيم از تجھيزات نشان می دھد 

  .که دست نزده است

  

  :ی بيشترئگدااحزاب سياسی رسمی در دولت پوشالی و نياز جاسوسی  و 
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 واليت ٢٠ که در يیرای وزيران پس از اين احزاب سياس شوۀ اساس فيصلهوزارت پوشالی عدليه می گويد که ب

 حزب در افغانستان راجستر شده ١١٠در ده سال گذشته . ی سياسی نداشته باشد، جواز آن لغو می شودکشور نمايندگ

 حزب توانسته است در چارچوب قانون پوشالی احزاب، پوشالی بودن و پوسيدگی خود را تثبيت ۴٧که از آن ميان 

  . کنند

 حزب بازی نيز به بازار درآمد پولی تبديل شد پس از ريختن اشغالگران به افغانستان در کنار بازار گرم انجوبازی،

) »امنيت ملی«( جاسوسی و استخباراتی افغانستان ۀش به ادار تن را با شھرت مکمل٧٠٠توانست و ھر کسی که می 

 ھزار تن افزايش يافت که برای ھيچ يکی از احزاب ١٠بعد اين تعداد به . تسليم نمايد صاحب اين دکان می شد

ختی نيست، چون با عايد دکان می توانند فقر و مجبوريت مردم را خريداری کنند، چيزی که راجستر شده کار س

  .کردند

 واليت کشور که ٢٠ دفتر رسمی در ٢٠آن ھم . اکنون اين پوسيده ھا بايد به يک امر ديگر دولت پوشالی تن بدھند

يشتر به دستگاه ھای گوناگون غربی ی و جاسوسی بئر شده نزد دولت پوشالی را به گداناگزير تمام احزاب راجست

می کشاند، اما آنان از اين باکی ندارند، چون ناز ھمه را غربی ھا حاضرند به خاطر مقاصد کوتاه مدت، متوسط 

  .مدت و طوالنی مدت با ھر قيمتی که حزب داران بخواھند، بپردازند

  

  

 

 


