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 در افغانستان چه می گذرد؟

) ١١٩(  
  

  :جنگ غارتگرانه افغانستان و تلفات امپراتوری جھانی

زدھم سپتمبر، به بھانه مبارزه عليه تروريزم، مورد تاخت و تاز امپراتوری جھانی و افغانستان، پس از حادثه يا

 ھزار نيروی امريکائی و در ١٠٠تا اکنون بيش از . شرکايش قرار گرفت و عمال به يک کشور مستعمره تبديل شد

يتگستر، کشور ما  کشور ديگر در  افغانستان حضور دارند که با حضور اين نيروھای جنا۴٨ نيروی ۵٠٠٠٠حدود 

گاه توده ھای زحمتکش در کنر به ماتم می نشينند و . ھر لحظه شاھد يک جنايت جديد و يک قتل عام تازه می باشد

گاه در کندھار و گاه در ھرات و گاه ھم در کابل و پروان و نورستان و بدخشان خون دھقانان و کارگران جاری می 

ھائی پرداخته " مدال"و " انجوھا"، "جامعه مدنی"، "حقوق زن"، "کراسیدمو"شود و اين بھائی است که بايد برای 

  .شود که عده ای آن را بی محابا می قپاند و به آن فخر می فروشند

امپرياليست ھا برای تأمين منافع شان، حاضر به ھر جنايتی ھستند و حاضرند که خون فرزندان خود را نيز به 

در حال .  مثال ھای گوناگون آن در سطح جھانی نشاندھنده اين موضوعستخاطر اھداف استعمارگرانه بريزند که

  . حاضر نيز به خاطر اھداف ستراتيژيکش، پای فرزندان  مردم امريکا را به اين جنگ ارتجاعی کشانيده است

 به  جوالی تعداد تلفات سربازھای امريکائی از آغاز اشغال تا اکنون٢۶به اساس گزارش ھای اسوشيتيد پريس تا 

 سرباز آن خارج از افغانستان ولی برای ٩٩ تن رسيده است، درھمين حال وزارت دفاع امريکا می گويد که ١۵٧١

اما وب .  تن از سربازان امريکائی تا اکنون در اين جنگ زخمی شده اند١٢٨٧٧جنگ افغانستان کشته شده اند و 

  و تعداد تلفات  ٣٧٧ و از بريتانيوی ھا را ١۶٨٠ن سايت کژولتی، تعداد تلفات امريکائی ھا را در جنگ افغانستا

  . تن می رسد٢۶٠٨ تن گزارش می کند که بطور مجموعی به ۵۵١ کشور باقی مانده  را۴٧
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 تن از نيروھای اشغالگر از پا در آمده اند،  ولی به اساس راپور سازمان ملل ٢۶٠٨در حالی که در اين ده سال تنھا 

 تن از ھموطنان ١۴۶٢ نشر شد،  تنھا در شش ماه اول سال روان ميالدی بيشتر از  سرطان امسال٢۴متحد  که در 

 درصد بيشتر می باشد و اين ١۵ما قربانی جنايت ھای اين جنگ شده است که نسبت به شش ماه سال گذشته ميالدی 

  .نشان می دھد که قربانيان اصلی جنگ مردم زحمتکش ما ھستند

  

  :افغانستان، دوزخی برای کودکان

افغانستان، ھمانطوری که به جنايتکدۀ امپراتوری جھانی تبديل شده است و ھر روز توده ھای زحمتکش ما، به 

خصوص دھقانان و کارگران قربانی جنايات گوناگون می شوند، کودکان اين زحمتکشان نيز در امان نمانده، گاھی 

ی دھند و گاھی جالدان امارت اسالمی آنانرا به جھادی ھای خون آشام اسالميست آنان را مورد تجاوز جنسی قرار م

دار می زنند و امپرياليست ھای جھانی با بی رحمی تمام آنانرا می سوزانند و در بمباردمان ھای شان نفس ھای 

کوچک شان را برای ھميشه می بندند و دولت پوشالی تا که می تواند آنھا را  بر جاده ھا يله می کند تا گدائی کنند و 

در اين برزخ، برای کودکان زحمتکشان ھيچ سھولتی موجود .  استفاده سوء جنايتکاران مافيائی قرار بگيرندمورد

نيست، نه آنھا استراحت دارند، نه تفريح، نه تعليم و آموزش، نه لباس مناسب و نه سرپناه و حتی بيشترين آنھا از 

  .طفه را مدتھاست که از اکثريت آنان ربوده استمحبت پدری و مادری نيز محروم اند، زيرا جنايتکاران اين عا

 درصد کودکان کمتر از پنج سال در کشور ما در اثر بيماری اسھال ٣٠وزارت پوشالی صحت می گويد که ساالنه 

  . جان  می دھند، در حاليکه اين بيماری قابل وقايه بوده و به زودترين فرصت معالجه می شود

 کودک به اسھال مبتال می شوند و ھر کودک افغان ۶۵٠٠ر شھر کابل ھر ھفته به اساس آمار وزارت صحت، تنھا د

يکی از علت ھای عمده اين بيماری، عدم دسترسی به آب . در ھر سال،  شش بار دچار مرض اسھال می گردد

 درصد مردم به آب صحی آشاميدنی در کشور ٣٠آشاميدنی صحی است، به اساس آمار در حال حاضر تنھا 

  .ارند که تنھا يک درصد آن در روستاھا می باشددسترسی د

 درصد کودکان به خاطر مرضی که بسيار معمولی پنداشته می شود، ننگی است بر پيشانی ٣٠مرگ و مير 

  .استعمارگران و دولت پوشالی که اينھمه از پيشرفت و توسعه شعار می دھند

 

  فساد يا سياست؟طالبان و استفاده از کمک ھای امريکا، 

ون به مردم افغانستان واضح شده است که طالبان کی ھا اند و به چه منظور سالح برداشته اند و باالخره چه می اکن

در طول ده سال گذشته ديده شده است که طالبان امارت اسالمی شان را حتی در يک ولسوالی به طور مکمل . کنند

  .ی در افغانستان است، جنگ ادامه داردنيز اعالن نکرده اند و فقط يک شعار می دھند تا کافر و خارج

اما زحمتکشان افغانستان که بيشترين درد و جنايت اين جنگ را تحمل می کنند و ھر روز قربانی می دھند، خوب 

می دانند که طالبان پروژه ای از ستراتيژی درازمدت امپرياليزم امريکا در منطقه ھستند و تا که اين جانواران ھستند 

  .نيز خواھد بود، چه به شکل کنونی و چه ھم به شکل پايگاه سازی ھای دايمی در خاک ما" تروريزم"مبارزه عليه 

يکا و کشورھای  عضو ناتو تمام شده و اين تا اکنون سياست ظالمانۀ طالبان، تنھا به نفع سياست ھای غارتگرانه امر

گاه لشکر کشی می کند، گاه کنفرانس می گذارد و . خود نشان می دھد که بازی در دست امپراتوری جھانی است

گاھی ھم صلح و مذاکره به راه می اندازد، چون  مرحلۀ اول ستراتيژی يعنی دھۀ گذار تمام شده است و اکنون 

  .رار آغاز يافته است  و بايد صحبت از مذاکره و مصالحه باشدمرحله دوم يعنی دھه استق
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امريکا در طول جنگ ده ساله، مليارد ھا دالر از طريق کانال ھای مختلف وارد افغانستان ساخته است، ولی اينک 

دست در زمينۀ فساد " افشاءگری"يک باره شعار ضد فساد اداری را باال کرده است و در ھر اداره و ھر سيستمی به 

گزارش ھائی در رسانه ھای بيرونی به نشر می رسد که گويا از طريق فساد اداری،  پول امريکا در . می زنند

روزنامه واشنگتن پست نوشته است که . دسترس طالبان قرار گرفته است که از آن برای ادامۀ جنگ گار می گيرند

ليون دالر امريکائی که حکومت امريکا در بخش بر بنياد تحقيق يک ساله اردوی امريکا دو مليارد و شانزده م

به طالبان " غير مستقيم" شرکت به طور ۴ترانسپورت با ھشت شرکت قرارداد کرده است، بخش اعظم آن از طريق 

اين روزنامه می نويسد که تالش ھای حکومت ھای امريکا و افغانستان به منظور رسيدگی  به اين . رسيده است

ست و نه تنھا که در اين عرصه کدام کاری صورت نگرفته است بلکه در ماه مارچ سال مشکل غير موثر بوده ا

  . روان ميالدی اين قرارداد برای شش ماده ديگر تمديد شده است

سرازير شدن مليادرھا دالر، چيزی نيست که از ديد امريکا پنھان مانده باشد، ھمين اکنون افراد مالی سفارت امريکا 

الت ماليی که در افغانستان صورت می گيرد را از طريق اداره راپوردھی و تحليل معامالت مالی بی وقفه تمام معام

اما شيوع و گسترش فساد در افغانستان جزئی از ستراتيژی امريکا در کشور ما . افغانستان زير نظر و کنترول دارد

ترش بيابد تا از يکسو سياستمداران امريکا خود تالش می ورزد تا عرصۀ فساد در افغانستان گس. به شمار ميرود

آلوده را در اختيار خود داشته باشد، نظاميان رشوه خوار برای شان خدمت کند و اقتصاد افغانستان را مافيائی بسازد 

تا نظام اقتصاد بازار را از آن طريق عملی سازد، چون تا تراکم سرمايه صورت نگيرد، اقتصاد بازار نيز عملی 

  .شده نمی تواند

ه اساس يک گزارش ديگر،  تحقيقی که برای کنگرۀ امريکا آماده می شود، نشان می دھد که اياالت متحده امريکا ب

 ١٠امريکا در . داده است" ھدر" مليارد دالر را در قرارداد با بخش خصوصی در عراق و افغانستان ٣۴در حدود 

عانه در اين دو کشور به مصرف رسانيده است و   مليارد دالر را به صورت قرار داد و ا٢٠٠سال گذشته، بيش از 

 ھزار قراردادی با اياالت متحده امريکا  درطول جنگ در افغانستان و عراق کار می کرده اند که ٢٠٠بيش از

حال که اين پول  را امپرياليستھای . شماری از اين کمپنی ھای قراردادی مربوط خود مقامات ارشد امريکا بوده است

  .داده اند، روزی روشن خواھد شد" ھدر"نه به امريکائی چگو

  

  :رژيم فاشيستی ايران و فشار بر مھاجران افغان

رژيم فاشيستی ايران که بر آخوندگرائی مضحک و مستبدانه استورا است، گر چه ھميشه از اتحاد دنيای اسالم و 

بدترين فاشيستان روی زمين اند که مسلمانان با ھم برادراند و اسالم مرز نمی شناسد سخن می گويد، اما در عمل 

  .خالف آنچه می گويند عمل می کنند

.  پس از تجاوز اتحاد جماھير شوروی سابق، ميليون ھا تن از ھموطنان زجرديدۀ ما به ايران و پاکستان مھاجر شدند

اين افغان ھا . بر شدندافغانانی که به ايران رفته اند، از ھمان ابتداء با بدترين نوع توھين، تحقير و شکنجه روحی رو

که سخترين و شاقه ترين کارھا را انجام می دادند، از کوچکترين حقوق انسانی برخوردار نبودند و با اصطالحات 

توھين می شدند، ارباب کار پول شان را نمی پرداخت و رژيم ايران نيز ... چون افغانی گردن کلفت، بربر، وحش و

يان آنان پرورش و دست و پا نمايد که توانست شماری از فرھنگيان و تالش داشت تا جاسوسان خود را در م

  .مطبوعاتی ھا را به جاسوسان سربه زير خود تبديل کنند
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اما مردم زحمتکش که جاسوسی را ننگ می دانستند، به کار و به شاقه ترين کارھا دست زدند ولی ذلت جاسوسی را 

را جبراً از ايران اخراج و آنانرا در دشت ھای تفتيدۀ مرزی  بدون رژيم مستبد ايران بارھا افغان ھا . نپذيرفتند

تل سياه يکی از  . سرنوشت رھا کردند که عدۀ زيادی از ھموطنان ما زندگی شان را در اين دشت ھا از دست دادند

ند و اين بدنامترين اردوگاه  ھای مرزی ايران، ھنوز ھم آواز ھای دردناک ھزاران مھاجر افغانی را  فرياد می ک

  .فرياد ھا روزی حتما در اتحاد و ھمبستگی با خلق رنجديدۀ ايران، چيغ و نعره جالدان آخوندی را باال خواھد کرد

در اين اواخر که سياست اقتصادی رژيم منحوس ايران در حال تغيير است و تالش دارد تا در زمينۀ ھزينه ھای 

 مصارف زندگی برای مھاجران افغان که از چنين سباسيدی برق و گاز به ايرانی ھا سبسايدی بپردازد، منطقا

برخوردار نيستند، باال می رود و از ھمين رو مھاجران افغان به خاطر عدم توانائی اين مصارف باال ناگزير راه 

ان، با فرار افغان ھا از اير. کشورھای اروپائی را با قبول ده ھا خطر  می گيرند تا زندگی نسبتا بھتر داشته باشند

 درصد کل نفوس افغانستان در ١٢جالدی به نام مصطفی محمد نجار وزير داخلۀ ايران چند روز قبل اعالن کرد که  

اين رژيم اسالمی، وقتی به افغان ھا . ايران زندگی می کنند و ما به نيروی کار اين مھاجران ضرورت داريم

رز موتر کرايه می کنند و ھرگاه ضرورت نداشته ضرورت پيدا می کنند به آنان حتی به خاطر انتقال شان در م

  . باشند، آنانرا از دو منزله پائين رھا کرده و به قتل می رسانند

  

  

  

   

 


