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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١١ اگست ٠۴

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢٠(  
  

  :کشتار در کشتارگاه

سازمان ملل متحد و يا شاخه ھای وابسته به اين با وجودی که بر آمار بنگاه ھای جاسوسی امپرياليست ھا مثل 

 دست می زند، یدگان جنايتگستر شان به جنايات بی مانندکرسازمان نمی توان اعتماد کرد، زيرا وقتی ببينند که سر

  ھای مختلف تقسيم می کنند تا راه را ازبخشی که انجام می دھند آنرا کم نشان داده و يا ھم به ئتعداد جنايت و قتل ھا

  .ش را کمتر از آنچه به وقوع پيوسته است، نشان دھد امردم گم کند و جنايات بادار اصلی

در اين کشتارگاه ھر روز .  يک گشتارگاه مدرن استۀدر اين اواخر يوناما آماری را به نشر سپرده است که نشاندھند

می، دولت و نيروھای خارجی  ھای طالبان، حزب اسالبخشکشتاری صورت می گيرد ولی يوناما رندانه آنرا به 

  .تقسيم می کند

 ماه اول ۶نسبت به )  د ھقانان و کارگران و اھل کسبه–زحمتکشان (اين آمار نشان می دھد که مرگ افراد ملکی 

 تن از ھموطنان ١۴۶٢به اساس اسناد اين سازمان به تعداد .   درصد افزايش يافته است١۵سال گذشته ميالدی 

برای ھا در اين ميان ماه می يکی از مھلک ترين ماه .  کشته شده است٢٠١١ اول سال  ما در شش ماهۀرنجديد

 تن از دھقانان و کارگران و ساير اقشار زحمتکش کشور ما به قتل ٣۶٨کشتار زحمتکشان قيد شده است که در آن 

اين گزارش در شش ماه  اساس هب.  تن از ھموطنان ما به قتل رسيده اند٣٠٨رسيده اند، در عين زمان در ماه جون 

ی نيروھای اشغالگر کشته شده است که در مقايسه عين تن از ھموطنان ما توسط حمالت ھوائ ٧٩، ٢٠١١اول سال 

 در صد افزايش را نشان می دھد، قابل تذکر است که اين آمار قطعا غلط و نادرست است، چون ١۴مدت سال گذشته 

  . ی اين جنايتکاران به قتل رسيده اندل کودکان در اثر حمالت ھوائبه شموتن ١٠٠تنھا در واليت کنر، بيشتر از 

  

  : ھزار کلدار پاکستانی۵٠٠قيمت سوزاندن ھر مکتب 
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سوزاندن مکاتب در اين اواخر در واليت ننگرھار افزايش يافته است، چپرھار يکی از ولسوالی ھای اين واليت 

 سوختانده شده است که به  باب مکتب٣تا اکنون بيشتر از در اين ولسوالی . شاھد سوزاندن چندين مکتب بوده است

ه در آن دخيل می باشد و اسناد و شواھدی که ب) آی. اس.آی(ولين اين مکاتب، سازمان استخبارات پاکستان گفته مسؤ

 ھزار کلدار پاکستانی تعيين شده ۵٠٠دست آمده نشان می دھد که قيمت سوزاندن ھر مکتب از طرف اين سازمان 

  .است

 در دست بنيادگرايان است، ھميشه تالش ورزيده است که افغانستان ةً سازمان استخبارات پاکستان که کنترول آن عمد

 را در چنگ خود داشته باشد، و وقتی به اين آرزو رسيده می تواند که در افغانستان يک نسل بی سواد و جاھل تربيه

زير ه خود را تربيه نموده و از اين طريق افغانستان را ھميشه سربی اسالمی، نوکران کرده تا با استفاده از بنيادگرائ

  .در چنگ خود داشتته باشد

 حزب اسالمی، فاروق وردک در کالناما جالب اينست که مدتھا قبل وزير پوشالی معارف و يکی از مھره ھای 

يث وزير معارف نمی  اختصاصی با يک تلويزيون خصوصی با چشمپارگی گلبدينی اعالن کرد که او به حۀمصاحب

داند که مکاتب را کی می سوزاند، در حاليکه اکثريت مردم ما به خوبی می دانند که سوزاندن مکاتب کاری است که 

  .فقط از بنيادگرايان اسالمی طالبی و جھادی با حمايت بادران شان ساخته است

  

  :افغانستان، آشپزخانه مواد مخدر

نام تجارت جھانی ترياک افغانستان و ه ،  ب٢٠١١ جوالی ٢٩ر،  که در اين اوخUNODC اساس گزارش هب

 مليارد دالر تجارت غير قانونی ترياک ۶٨ از ٢٠٠٩بررسی ھای تھديد آن انتشار يافته است، آمده است که در سال 

رزان درصد آن به کشاو٣دست آمده است، که تنھا ه  مليارد دالر آن تنھا از تجارت ترياک افغانستان ب۶١در جھان، 

بر بنياد اين گزارش در حال . واريز شده است... رسيده است و متباقی به جيب مافيا، قاچاقبران، نيروھای دولتی و 

  . تن ھيروئين را در يک سال مصرف می کند٣٧۵ مليون نفر ١٣ تا ١٢حاضر در جھان 

، ند مواد مخدر تبديل شده است و نيروھای اشغالگر نيز از سود آن بی برکت نمانده اۀافغانستان که اکنون به آشپزخان

 ٣با وجوديکه از عايد سرشار آن فقط . اين ماده وحشتناک به يک سونامی تلخ برای دھقانان ما تبديل شده است

در .  ھای شان می باشددرصد آن به دھقانان می رسد، اما قربانيان اصلی اين کشت زھری، خود دھقانان و خانواده

 ميلون معتاد موجود است که ھمه و ھمه مربوط به طبقات زحمتکش کشور ١.۵حال حاضر در افغانستان بيشتر از 

  .می باشد

در اين ميان انگليس ھا بيشترين سود را از مواد مخدر افغانستان می برند، و از ھمين رو نيروھای مستقر اين کشور 

ه جائی نيروھای جاب. مون با صراحت اعالن کرده بودند که به کشت کوکنار کاری ندارنددر ھلمند از طريق راديو س

 سودھای مشترک اين دو در کار مواد مخدر ۀی در ھلمند در کنار سربازان انگليسی خود نشاندھنداشغالگر امريکائ

  . می باشد

  

  : يکی از حلقه ھای زنجير اسارت افغانستانMTAقرارداد 

بدهللا نوکر زرخريد امريکا و يونس قانونی يکی از جنايت ساالران شورای نظار، در زمان وزارت داکتر عبدهللا ع

 اساس آن دست ه رسانده اند که بء امريکا به امضاۀ با اياالت متحدMTAنام ه ھای  شان در دوره موقت قراردادی ب
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 نپرداختن ماليه،  باز گذاشته شده ۀصنيروھای اشغالگر امريکا و ايساف ھم در زمينه عمليات نظامی و ھم در عر

  .است، به اين معنی که اشغالگران ھر جنايتی که دل شان بخواھد می توانند انجام بدھند

. ی و شرکا را نيز فراھم ساخته استرکت ھای امريکائ تجارت ارزان و مفت شۀاين قرار داد در عين زمان زمين

ه ی را در کشور ما ب که کار اکماالت لوجيستيکی اشغالگران ناتوئم ياد می شودنام سوپريه يکی از اين شرکت ھا ب

 طياره داشته باشد، اما ٢۴لمانی است طبق قرارداد بايد ای و يک  اين شرکت که مربوط به يک امريکائ.ش دارددو

کار  کارمند دارد که از نيروی ارزان ۵٠٠٠ طياره در اختيار دارد و بيشتر از ۴۵در عمل اين شرکت بيشتر از 

 اسد نوشت که در زمان انتخابات رياست ٨ ويسا در شماره ۀروزنام.  نيپال، ھند، سريالنکا استخدام شده اند

جمھوری شماری از طياره ھای اين شرکت اوراق تبليغاتی داکتر عبدهللا را بر فراز شھر کابل پخش می کردند که 

  .داد فوق به اين شرکت انجام داده است قراری کثيف با امضاۀ حقی باشد که اين جرثومیشايد ھم ادا

 از يک و نيم سال به اينطرف از اين شرکت می خواھد که ماليه ادارۀ مستعمراتی کابلدر اين ميان وزارت ماليه 

  . بانه از اين خواست وزارت ماليه چشم پوشی می کندآخود را بپردازد اما اين شرکت با گردن بلند بادرام

  

  : مليارد پوند مصرف کرده است٢٠تان بيشتر از بريتانيا در جنگ افغانس

 بريتانيا نشره شده است،  مصارف يک سال مجلس عوامبر اساس تازه ترين آماری که از طرف کميسيون دفاعی 

 ٢٠١٢- ٢٠١١بر اساس اين گزارش برای سال .  مليارد پوند برآورد شده است۴جنگ بريتانيا در افغانستان 

 مليارد تخمين شده است، در حاليکه از آغاز جنگ تا اکنون بريتانيا بيشتر از ۴افغانستان مصارف نظامی بريتانيا در 

  .  مليارد پوند  در افغانستان در بخش نظامی به مصرف رسانيده است١٨

مينات أ در افغانستان به مصرف می رساند که خود در داخل در صدد کاھش تیبريتانيا اين ھمه پول را در حال

اما مردم افغانستان باور دارند که اين کشور که ھميشه در سياست . و از بحران مالی رنج می برداجتماعی است 

ھای استعماری در کنار امريکا قرار داشته است، نه برای رفاه مردم افغانستان بلکه برای کشتن و اھداف و منافع 

يارد دالر عايد ترياک افغانستان سھمی بسيار  ميل۶١ستراتيژيکش به افغانستان آمده است، و چنانچه تذکر شد تنھا از 

چشمگيری می برد، بگذريم از ساير شک ھا و ترديد ھای که در قسمت انتقال يورانيم افغانستان در ھلمند نيز به اين 

  . نيروھا بر می گردد

  

  

  

   

  


