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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢جوالی٢۵

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶۶(  
  : ميليون دالر مصرف می کند١٠امريکا برای اسارت کشور ما در ھر ساعت 

 ميليون دالر در ١٠ گويد که امريکا در ھر ساعت  امريکا میۀخواه کنگريجيمزمک ديرما دی واش، عضو جمھور

وزارت دفاع امريکا . ی برای اين جنگ کشته می شودئ ساعت يک امريکا٢۴افغانستان مصرف می کند و در ھر 

 افغانستان کشته شده است، در حالی که ۀ سربازش در جنگ اشغالگران٢٠٣٢ تا اکنون ٢٠٠١می گويد که از سال 

 سربازش را در جنگ افغانستان از دست داده است و ٢٠۵٠ گويد که امريکا تا اکنون وب سايت آی کژولتی می

  . تن برآورد کرده است٣٠٩۴تعداد تمام کشته شدگان نيروھای اشغالگر در افغانستان را 

 ٢٣در ھمين حال جان الن قوماندان عمومی نيروھای اشغالگر در کشور ما اعالن کرده است که تا دو ماه آينده 

  .ی از افغانستان بيرون خواھد شدئر سرباز امريکاھزا

  

  :کشتار زحمتکشان ھلمندی به شدت ادامه دارد

با اشغال افغانستان، زحمتکشان کشور ما بيش از پيش زير ستم و تعدی قرار گرفته و در ده سال گذشته بيشترين 

ھر سال . کارگران پرداخته اندخصوص دھقانان و ه قربانی جنگ ارتجاعی کنونی را طبقات زحمتکش کشور ما، ب

) يوناما(کشتار زحمتکشان نسبت به سال گذشته افزايش می يابد که دفتر سياسی سازمان ملل متحد برای افغانستان 

که ذھن مردم را از شدت اين کشتار منحرف ساخته باشد، آن را به فيصدی ھای گوناگون تقسيم می کند،  برای اين

  . کشتار زحمتکشتان افغانستان است که کماکان ادامه داردۀولی چيزی که عيان است، ادام

اين کشته شدگان و زخميان .  تن ديگر زخمی شده اند١١٠ زحمتکش کشته شده و ٨١در دو ماه گذشته در ھلمند  

ھمه مربوط به طبقات زحمتکش ھلمند بوده که يا از طرف نيروھای اشغالگر کشته شده اند و يا در ماين ھای کنار 

اين وضعيت نشان می دھد که در ده سال . به قتل رسيده انددولت دست نشانده  پوليس ۀوسيله  طالبان و يا ھم بۀجاد

 سرباز اشغالگر کشته باشد، به ده ھا ھزار تن افغان و آنھم افغان زحمتکش کشته شده و اين ٣٠٩۴گذشته اگر تنھا 

  .روند کماکان ادامه دارد
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  :ھم تجاوز می کنندفاشيست ھای مذھبی ھم می کشند 

مالھا، اين فاشيست ھای مذھبی ھميشه در خدمت ارتجاع، طبقات حاکمه و استعمار قرار داشته و تاريخ نشان داده 

اگر تعدادی از مالھا مردم را می . است که در تبانی با دشمنان مردم بدترين خيانت ھا را به مردم ما روا داشته اند

خصوص زنان زحمتکش افغانستان دوزخ ه ی فاشيستی زندگی را بر توده ھا و بکشند، تعداد ديگر آن با فتوا ھا

  . بر پسران و دختران خوردسال تجاوز جنسی می کنندھا آن از ديگرۀساخته اند و عد

ی در اين واليت در شھر ايبک بر يک دختر چھارده ساله تجاوز کرده ئاز واليت سمنگان گزارش می رسد که مال

که دولت  از آنجائی.  مردم محل به پوليس تحويل داده شده استۀوسيله  کثيف پس از لت و کوب بیکه اين مال

ای پوشالی خود از مالھا، جنايتکاران جھادی، طالبی، خادی و تکنوکراتی تشکيل شده است و تا اکنون به ھيچ فاجعه 

يت جنايتکاران را داشته باشد، نخواھد که حما از اين نوع رسيدگی نتوانسته بکند، مطمئنا اين مال را در صورتی

 درواقع پوليس وی را از چنگ عدالتی که خود مردم می خواستند و حق ھم داشتند .توانست به جزای اعمالش برساند

  .تا بر وی عمل نمايند، نجات داده است

  

  : اردوی پوشالی صورت می گيردۀوسيله  درصد کشتار خلق ب۴٠

 درصد عمليات نيروھای اشغالگر، ٩٠ای اشغالگر در افغانستان می گويد که در جان الن قوماندان عمومی نيروھ

 درصد عمليات را اردوی پوشالی مستقيماً رھبری می کند، قرار ۴٠اردوی پوشالی حضور دارد که از اين جمله 

  . ھزار تن برسد٣۵٢است تعداد نيروھای ارودی پوشالی تا اول اکتوبر به 

 مربی به ۵۵٠٠که اردوی پوشالی به نحوی بھتر عمل کنند، نياز ديده می شود که  ی اينجالن الن می گويد که برا

 درصد کمتر از تعداد فوق در حال حاضر ٢٠خاطر آموزش اردو و پوليس افغانستان موظف شوند، چيزی که 

خود شان، ی در دراز مدت اينست که به جای سربازان ئسياست اشغالگران امريکا. مصروف اين وظيفه می باشند

اردوی اجير و پوشالی افغانستان مردم خود را بکشند، جنبش ھا را سرکوب کنند و از نظام پوشالی امريکا حفاظت 

  .نمايند، روندی که ھمين اکنون آغاز شده است

  

  : افغانستان خودکشی می کننده دری، برای فرار از جنگ اشغالگرانئسربازان امريکا

ی بر می گردد، از جنگ ھای اشغالگرانه ئ امريکاۀطبقاتی شان به طبقات پائين جامعی که خاستگاه ئسربازان امريکا

 امريکا گزارشی را به نشر سپرد که بر بنياد آن بيماری روانی ۀدر اين اواخر کنگر. می کنند» فرار«با خودکشی 

ی به خاطر ھمين بيماری ئطور اوسط روزانه يک امريکاه در ميان سربازان امريکا در افغانستان افزايش يافته و ب

ول و اقدامات خشونت ھای جنسی ھم روند صعودی در ميان سربازان ح الکۀاستفاد. دست به خودکشی می زند

  .ی در کشور ما داردئاشغالگران امريکا

ی و روی در جنگ رويائرا نشر کرده است، تلفات سربازان امريکا بر اساس اين گزارش که اسوشتيد پريس آن

 روز سال ١۵۵اسوشتيد پريس گزارش می دھد که در . گذر بيماری روانی تقريباً با ھم مساوی استتلفات از رھ

  .ی در افغانستان خودکشی کرده استئ سرباز امريکا١۵۴ميالدی ) ٢٠١٢(روان 

  

 


