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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ اگست ٠٨

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢١(  
  

  

  :به وسيلۀ اشغالگرانمردم تظاھرات صدھا تن در واليت پکتيا در اعتراض به کشتار 

 اسد صدھاتن از مردم زحمتکش ولسوالی اريوب واليت پکتيا در اعتراض به قتل مردم ستمديدۀ اين ١٣ به تاريخ 

مظاھره کنندگان راه اصلی ولسوالی اريوب را بند . ولسوالی به وسيلۀ نيروھای جنايتگستر ناتوئی اعتراض کردند

  .د، از آنھا خواھان بازخواست بودندنموده، ضمن اينکه شعار مرگ بر نيروھای ناتوئی سر می دادن

به اساس گزارش ھا روز چھارشنبه در اثر حمله راکتی نيروھای خونريز ناتو، بيشتر از ده تن کشته و زخمی شده 

  . اند

 به اينطرف افغانستان به کشتارگاه منطقه تبديل شده است و نيروھای اشغالگر با ھمدستی اردوی ٢٠٠١از سال 

بی محابا ھموطنان ما را چه به وسيلۀ بمباردمان ھوائی و چه ھم حمالت زمينی به ) ثلث جنايتم(پوشالی و طالبان 

  . شمول جنگ، ماين و حمالت انتحاری می کشند

د، در حاليکه قراردادی که نوکران ن دالر امريکائی می پرداز٢٠٠٠ نيروھای اشغالگر به خاطر ھر کشتنی، فقط 

 و يونس قانونی با اين نيروھا به امضاء رسانيده اند، نيروھای اشغالگر خارجی زر خريد آنھا ھر يک داکتر عبدهللا

  . بر بنياد آن مکلف به ھيچ نوع خساره ای برای اعمال نيروھايش در افغانستان نمی باشند

آخرين باری که . رئيس دولت پوشالی  بارھا از حاميان خونريزش خواسته است تا افراد ملکی را ھدف قرار ندھند

را کشتند،  ماه گذشته نيروھای اشغالگر در ولسوالی نوزاد واليت ھلمند نه طفل و زن را آماج حمله قرار داد و آنان

را اشغالگر خواھد  اين رئيس چشمپاره گفته بود که اگر اين نيروھا حمالت بر افراد ملکی را متوقف نسازند، آنان

 به اشغال درآمده ٢٠٠١دير خبر شده است که کشورش از سال ھا "  نماچپ" شماری از ماننداين آقا نيز !! خواند
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 با باداران یدر دست اشغال است، اما اکنون ديده شود که اين عروسک خيمه شب بازای است و خودش بازيچه 

  !اشغالگرش چه خواھد کرد، ھيچ

 

  :باز ھم يک جنايت ديگر

 از ميان بردن مردم زحمتکش می سازد و اين چنانچه گفته شده است که ماھيت امپرياليزم را خونريزی، قتل و

 اسد، ولسوالی نادعلی واليت ھلمند شاھد ١۴روز جمعه، . امريست که در افغانستان ھر روز به ثبوت می رسد

 ٨ نيروھای اشغالگر صورت گرفت که در آن در اثر حمله ھوائی اين نيروھا ۀوسيله اين کشتار ب. کشتار ديگری بود

  .ھقانی اين ولسوالی به قتل رسيدند دۀتن از يک خانواد

بر اساس راپوری که در اين تازگی ھا به نشر رسيده است، پس از رفتن جنرال مک کريستل قوماندان سابق 

  سياست جنگی اين نيروھا در کشور ما نسبت به گذشته بيشتر بر حمالت ی جنايتگستر امريکا در افغانستان،نيروھا

  .ھوائی شکل گرفته است

 که جنرال مک کريستل قوماندان جنگ بود، نيروھای اشغالگر به رھبری اين جنرال در اوج جنگ، در وقتی

ندانی جنگ را جنرال جان الن به عھده گرفته است،  تعداد انجام می داند، اما اکنون که قوم حمله ھوائی ١٠روزانه 

ای اردوی امريکا، تنھا در ماه جوالی  اساس احصائيه ھه افزايش يافته است و ب٢٠اين حمالت ھوائی  روزانه به 

  . بار حمله ھوائی از طرف ناتو صورت گرفته است۶۵٠امسال 

 آزاد افغانستان به خوبی درک کنند که آيا کشور ما به کشتار گاه تبديل -برای اينکه خوانندگان پورتال افغانستان آزاد

  : کنند روزه کشتار افغانستان را مرور٧شده است يا نه، بھتر است لست 

   زخمی،٣٨ کشته و ٢۴ جوالی ٢٨ 

   کشته،١۶ جوالی ٢٩ 

   زخمی،٢٢ کشته و ٣٩ جوالی ٣١ 

   اول اگست يک زخمی،

   زخمی،١١ کشته و ۴ اگست ٢ 

   زخمی،۵ کشته و ٢۵ اگست ۵ 

  . کشته٣٨ اگست ۶ 

  !اين را می گويند کشتار در کشتارگاه

  

  :ند تن تلفات داد٣١ امريکا ۀنيروھای ويژ

ه اساس ب. را دادشغالگر امريکا برای اولين بار پس از اشغال افغانستان، در يک روز بيشترين تلفات نيروھای ا

در )  اسد١۵(ناوقت ھای شب شنبه ) سپيشل فورس( امريکا ۀکوپتر نظامی نيروھای ويژگزارش ھا، يک ھلي

امريکا، ۀ  تن از نيروھای ويژ٣١ که در آن در کنار گرديدولسوالی سيدآباد واليت وردک از طرف طالبان سرنگون 

اين نيرو می خواست در يکی از خانه ھای . افغانستان نيز کشته شده اندۀ دولت پوشالی  تن از نيروھای ويژ٨

  .ولسوالی سيدآباد عملياتی را عليه طالبان انجام بدھد
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 ھای خاص را انجام نيروھای اشغالگر است که عملياتھای سپيشل فورس يکی از ظالمترين و جنايتکارترين بخش 

اين نيروی اشغالگر به خاطر انجام عمليات ھای خاص، . می دھند و مستقميا تحت نظر و کنترول سيا قرار دارند

  .ندافغانان را نيز به حيث مزدور استخدام کرده ا

ھمدردی و تسليت عميق "سف کرده است و أحامد کرزی رئيس دولت پوشالی به خاطر سقوط اين طياره ابراز ت

يک پوشالی بايد به خاطر کشته شدن . کرده است" خويش را به بارک اوباما و خانواده ھای قربانيان اين حادثه اظھار

  .خويش را ابراز نمايد، غير آن پوشالی چه معنی می تواند داشته باشد"ھمدردی و تسليت عميق"قاتالن کشورش، 

  

  : ارباب مواد مخدر و سياست مافيائی۴قتل 

نوشته است "  جديد؟ ترور و تجارت مواد مخدریافغانستان يک مکسيکو" يديا، در گزارش تحت عنواننيو امريکا م

اين .  شده است و قرار است شکل مکسيکوئی به خود بگيردی جديدۀکه رقابت مواد مخدر در افغانستان وارد مرحل

و معين سابق وزارت امور داخله  (جنرال داوود داوود( ارباب مواد مخدر۴ جديد را ترور ۀنھاد، علت اين مرحل

، جان محمد )رئيس شورای واليتی کندھار و برادر حامد کرزی( مبارزه عليه مواد مخدر، احمد ولی کرزی مسؤول

 اساس اين گزارش، ترور هب. می داند) قوماندان امنيه واليت کندھار(و خان محمد مجاھد ) والی سابق ارزگان(خان 

 زمان با سياست مافيائی گره خورده بودند، خال رھبری در قاچاق مواد مخدر افغانستان اين چھار ارباب که در عين

د و شايد ن اين سکتور می باش دست آوردن پس اربابیه وجود آورده است، و اينک قاچاقيچيان ديگر در صدد به ب

  . اين رقابت جنگ ھای تازه ای را دامن بزند

ر جھان را توليد می کند ولی ھنوز دارای کارتل ھای قوی مواد مخدر  درصد مواد مخد٩۵افغانستان با وجوديکه 

  . خاطر اين سکتور جان خود را از دست نداده استه نيست و مثل مکسيکو تا اکنون صدھا نفر ب

اما در افغانستان اولين باری است که اربابان مواد مخدر ترور می شوند، اما قبل بر اين در پنج سال گذشته اياالت 

امريکا حاجی بشير نورزی، حاجی جمعه خان، حاجی بچگو و حاجی باز محمد از سران قاچاقچيان مواد ۀ متحد

  .سر می برنده مخدر را دستگير نموده است که در حال حاضر در زندان ھای امريکا ب

 افغانستان  مليارد دالر را به خاطر مبارزه عليه مواد مخدر در۴.۵ تا اکنون ٢٠٠٢امريکا با وجودی که از سال 

طور نمونه يکی از اربابان مواد مخدر ه اختصاص داده است ولی خود يکی از حاميان اين سکتور می باشد، زيرا ب

ای و از . آی. در اين بخش بود، در عين زمان يکی از افراد مورد اعتماد سییکه قاچاقچی بنام) احمد ولی کرزی(

  .متحدين کليدی امريکا به شمار ميرفت

دست ه  مليارد دالر آن از مارکيت افغانستان ب۶١ ميالدی، ٢٠٠٩ارد دالر عايد جھانی مواد مخدر در سال  ملي۶٨از 

  . درصد آن به دھقانان رسيده است٣آمده بود که تنھا 

  

  : نوجوان را در واليت سمنگان کشتپوليس دو

امترين پوليس ھای جھان می باشد،  که به ناحق نام پوليس ملی را گرفته است، يکی از بدندولت دست نشاندهپوليس 

 يک امپراتوری ۀوسيله چون اکثريت شان از يک طرف سربازان جنايت ساالران تنظيمی اند و از طرف ديگر ب

مردم آزاری و ضد منافع ملی ۀش تربيه و پرورش می شوند، که منطقا با روحيينام امريکا و شرکاه خونريزی ب

  .پرورش می يابند
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 ملی رنگ ۀ به تمام معنی است، ھمه چيزھای سرکاری و فرمايشی را با کلمۀ که يک مستعمردر افغانستان امروز

  .می زنند تا ماھيت استعماری آن را با اين شکل مردم پسند بپوشانند

 ۀوسيله خاطر کشته شدن دو پسر نوجوان به روز شنبه، ده ھا تن از باشندگان شھر ايبک مرکز واليت سمنگان ب

واليت به جاده ھای اين شھر ريختند و در حالی که اجساد اين دو جوان را بر شانه ھای شان حمل پوليس وحشی اين 

  .می کردند شعارھای ضد دولتی می دادند

در حالی .  به قتل رسيده اندليس پوۀوسيله  صوف پائين واليت سمنگان بۀاين دو جوان در اين اواخر در ولسوالی در

 می دانستند که مصروف کار دھقانی بودند، قوماندان پوشالی ین را نوجوانانکه مردم معترض در شھر ايبک آنا

  . مختص به پوشاليان جانی، آنان را سارقين مسلح اعالن کردیامنيه اين واليت جنرال عبدالخليل اندرابی با بی شرم

  

  :تفريح جنايتکاران امريکائی

اسی، حقوق زن و مبارزه عليه تروريزم با ھمدستی جنايتکاران امريکائی که ظاھراً زير شعار حقوق بشر، دموکر

ساير جنايتکاران ناتوئی به افغانستان لشکر کشی نموده اند، يکی از خونريزترين نيروھای نظامی در جھان به شمار 

  . د که جنايات اين ارتش در ويتنام، جاپان، کوريا و در اين اواخر در عراق و افغانستان به ھمگان روشن استنميرو

تی، ارتش در خدمت مردم نباشد و حامی منافع استعمارگران و پوشالی ھا باشد، منطقا بايد ھر نوع خيانت در حق وق

  .  تفريح محسوب گرددیمردم برايش نوع

خاطر مشارکتش در کشتن عمدی سه نفر از ه  بۀ امريکائی روز جمعه در محکمۀ سال٢٣ادام وينفليد، سرباز 

 ٢٠١٠خاطر وقت گذرانی و تفريح در سال ه فت که اين قتل را به پنج افسر ديگر بھموطنان  ما اعتراف کرد و گ

  .انجام داده اند

لمان به قتل عمدی ااين اعتراف در حالی صورت می گيرد که قبل براين نيز نيروھای وحشی امريکا، کانادا و 

وا داشته و عکس ھای تفريحی با خاطر سرگرمی شان اھانت ره ھموطنان عزيز ما پرداخته و حتی به اجساد آنان ب

 ھموطنان ستمديده ما گرفته اند، ولی از آنجائيکه مزدوران پوشالی ما  با اين کشورھا قراردادی ۀاجساد تکه و پار

 رسانيده اند، به سادگی توانسته اند از انتقام ءمبنی بر عدم تعقيب عدلی نيروھای خارجی در افغانستان  به امضا

ی روزی حتما بازوان ستبر مردم بر گردن اين جنراالن جنايتگستر و حاميان پوشالی شان حلقه مردم فرار کنند، ول

خواھد خورد ولی در اين ميان رخ و رخسار عده ای که تا ديروز ھياھوی پوچ استفاده از تضاد ھای امپرياليستی را 

، بايد از شرم سرخ شده باشد و اگر راه انداخته بودند و از امريکا می خواستند که جنايتکاران را محاکمه کنند

دست آورده اند، ه شھامت انقالبی داشته باشند بايد مدال ھا و تصديق نامه ھای افتخاری را که از اين جنايتکاران ب

در حضور مردم و در آتش نفرت توده ھای ستمبر کشور ما حريق نموده و با شھامت و آشکارا از خود انتقاد کنند و 

رمندوک پايان ببخشند، در غير آن مردم شريف ما حق دارند ھر حرف و شعار ضد امريکائی و به خم خم رفتن ش

  . ھای حيله گرانه تلقی کنندزوزهناتوئی آنھا را 

  

  

  

   

  


