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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ اگست ١٠

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢٢(  
  

  :يک معلم و يک کارگر در ولسوالی خوگيانی غزنی کشته شدند

تن از مردم غزنی در اعتراض به کشتن دو نفر، يک تن معلم در ليسۀ ميرزاخيل  و يک  اسد، صدھا ١٧به تاريخ 

تن کارگر ساختمانی که ھر دو از طبقات زحمتکش کشور ما به شمار می روند، به جاده ھای غزنی ريختند و عمل 

ا می دادند، اجساد اين معترضان ضمن اينکه شعار مرگ بر امريک. جنايتکارانۀ نيروھای ناتوئی را محکوم کردند

  . کشته شده ھا را نيز به طور اعتراض به ساختمان دفتروالی پوشالی آوردند و خواھان محاکمۀ ناتوئی ھا شدند

اين دو زحمتکش يکشنبه شب در اثر عمليات نيروھای اشغالگر در ولسوالی خوگيانی واليت غزنی کشته شدند و اين 

 اسير با خود بردند، نيروھای اشغالگر اين دو تن را به اتھام طالب بودن نيروھای اشغالگر  پنج تن ديگر را به شکل

کشته اند، در حاليکه مردم غزنی با صراحت می گويند که اين دونفر و پنج اسير ھمه مردم زحمتکش و ستمديده ای 

  .بودند که به ھيچ طرف جنگ استعماری امروز رابطه ای نداشته اند

شناخت دقيق از والی ھای پوشالی، از اين مزدوران خواھان محاکمۀ قاتالن ناتوئی امروز، مردم ما به خاطر عدم 

اند، ولی فردا که پوشالی ھا را به تمام معنی بشناسند، اين خاينان را با قاتالن ناتوئی يکجا محاکمۀ صحرائی خواھند 

  .کرد

  

  :رقابت در مزدوری و غالمی

اين قسمت دو نظر را ھو به ھو نقل می کند و قضاوت را به خوانندگان  آزاد افغانستان در –پورتال افغانستان آزاد 

  .می گذارد که کدام جناح يا طرف را در رقابت مزدوری و غالمی به بيگانگان برنده اعالن می کنند

وليت دفتر رئيس پوشالی را ت و قبال در تھران سفير و بعد مسؤعمرداودزی که از اعضای حزب اسالمی گلبدين اس

ده داشت و اينک در اسالم آباد سفير پوشالی است، در صحبت ھای اخيرش با تلويزيون وقت پاکستان به عھ

  : نيشن آنرا در سرمقاله اش چنين انعکاس داده استۀاظھاراتی داشته است که روزنام
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ن نتيجه افغان ھا باالخره بدي: محمد عمر داود زی از پاکستان به عنوان دوست صادق افغان ھا ياد کرده، گفت"

اکنون امريکائی ھا دلھره دارند از اين که با ... رسيده اند و می دانند که پاکستان دوست صميمی و صادق آنھاست

 امريکا که به جز افزودن ۀاياالت متحد.... پالن خروج شان از افغانستان، نقش پاکستان بار ديگر متبارز خواھدشد

  ."ه است، نمی تواند به عنوان مرجع مورد اعتماد افغان ھا عمل کننداين مسايل کاری انجام ندادۀ مشکالت در زمين

ولی قسيم اخگر و حمايت مستقيم مادی و معنوی رنگين دادفر سپنتا که پائين و مدير مسؤو روزنامه ھشت صبح با 

 که مزدوران از دير زمانيست[نام" آھنگر"باالی خود را به دفاع از استعمار امريکائی پاره می کند، ظاھرا با قلم 

روس و نوکران امريکا که در زمانش خون فرزندان صادق اين ميھن را ريخته و می ريزانند، با ديده درائی تالش 

 تا تخلص ھای شناخته شدۀ شخصيت ھای جنبش چپ را نيز به يغما ببرند؛ در ھمين بستر است که امروز می ورزند

، که بايد متوجه بود و چنين اشخاصی "آھنگر"زمانی ھم به نام قلم می زنند و " رستاخيز"وطنفروشان گاھی به نام 

  : چنين نوشته است١٣٩٠ اسد ١٨  در شماره  ]را افشاء کرد

آقای داودزی خوب می داند و برای مردم افغانستان نيز روشن است که امريکا به عنوان يک دوست توانا و صادق "

ھيچ افغان آگاه و متعھد نمی تواند بر ....ھای فراونی شده استبرای مردم افغانستان متحمل قربانی ھا و فداکاری 

.  امريکا چشم پوشی کندۀفداکاری ھای متحدان بين المللی افغانستان در طول ده سال گذشته و از جمله اياالت متحد

 کرده مگر چگونه ممکن است که ميان امريکا که ميلياردھا دالر، ده ھا ھزار سرباز و متخصص به کشور ما اعزام

برای ما پاکستان دشمن است و امريکا دوست و .... آن را دشمن خطاب کنيم... است و برای مردم ما قربانی می دھد

  ..."ما بايد اين حساب را روشن کنيم و به وضاحت بيان نمائيم. متحد ستراتژيک و قابل حساب

ا بسته بسته از اين رژيم آخوندی تسليم شده  ايران، ھم آقای داودزی يوروھا رألۀيک نکته قابل تذکر است که در مس

 سپنتا پرداخت شده است و ھم سپنتا در چادر ی ماننداست که بعد از طريق پاکت ھای رياست جمھوری به مشاورين

 مکتب فرانکفورتی ھوشيارانه تر عمل کرده و ۀاھدائی آخوندھائی ايرانی اين پول را گرفته اما با اين تفاوت که بچ

  !!ب وزارت ماليه واريز کرده استآنرا به حسا

  

  :باندھای مسلح در پھلوی استعمارگران جنايت می کنند

وسيله ھای مختلف ه در کشوری که به مستعمره تبديل شد باشد، استعمارگران تالش می ورزند مردم آن کشور  را ب

 است که به جنايت و ظلم می یکنترول کنند، که در افغانستان در کنار وسايل ديگر يکی ھم موجوديت باندھای مسلح

  . حمايت اشغالگران و دولت پوشالی آن را نيز با خود دارندوپردازند 

ت دست دارند و حاميان است که در اکثر جناي ا باند مسلح موجود٢٠٠در حال حاضر تنھا در شمال کشور بيشتر از 

رنامه ھای گوناگونی برای خلع سالح اين  سال تمام است که ب١٠.روند اصلی قاچاقچيان مواد مخدر نيز به شمار می

ليون ھا ي روی دست گرفته شده است که معروفترين اين برنامه ھا، برنامه دی دی آر بود که مباندھای مسلح ظاھراً 

دالر از طريق اين برنامه به جيب ھمين باندھا و جنايت ساالران ريخت ولی اکنون نيز ھمين دولت فاسد که اين 

  . باند مسلح موجود است٢٠٠ برد اعالن می کند که ھنوز ھم تنھا در شمال کشور برنامه را پيش می

  

  :روسيه بار ديگر در جنايت سھم می گيرد
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روسيه به حيث ميراث دار سوسيال امپرياليزم اتحاد جماھير شوروی، که ھنوز سوختگی ھای آتش خشم مردم ما بر 

خوبی درک می کند، اينک تصميم دارد آھسته ه کش ما را ب استقالل خواھی مردم زحمتۀبدنش نمايان است و روحي

  .آھسته وارد جنايت جھانی در افغانستان شود

 ھيلکوپتر در اختيار اردوی افغانستان قرار ٢١افغانستان، قرار است روسيه " دفاع" اساس گزارش ھای وزارت هب

 وزارت دفاع امريکا با روسيه به ۀقنامجنرال ظاھر عظيمی گفته است که اين ھيلکوپتر ھا بر بنياد تواف. بدھد

 مليارد دالر ٢٠ امريکا تا اکنون به ارزش ۀبنابر گفته ھای جنرال ظاھر عظيمی اياالت متحد. افغانستان داده می شود

  . مليارد دالر ديگر نيز کمک کند٢٠برای تجھيز اردوی افغانستان کمک کرده است و قرار است 

 روسی برای جنايت استعماری در افغانستان، حضور روس ھا را نيز با خود  به ميدان آوردن تجھيزات نظامی

خاطر آن ھزينه ھای ھنگفتی ه بار ديگر پايش را در منجالت جنايتی می گذارد که قبال ب ھمراه دارد و روسيه يک

  .پرداخته است

  

  :جنگ ماين در افغانستان

 در آخرين گزارشش ابراز داشته است که جنگ  که مربوط وزارت دفاع امريکاست"جيددو"نام ه بای اداره 

اين اداره می گويد که باوجود ممنوع قرار دادن توريد کود کيمياوی . افغانستان به جنگ ماين ھا تبديل شده است

  .، قربانی ھای ماين در جنگ افغانستان افزايش يافته است)کلسيم امونيم نايتريت(

دست آمده است که ه  بمب کنار سرک در افغانستان ب٣۵٠٠ه جون در حدود اين اداره می گويد که از ماه اپريل تا ما

در عين زمان گزارش می شود که در ماه . درصد افزايش را در مقايسه با ھمين مدت سال گذشته نشان می دھد١۴

 درصد افزايش٢۵جون امسال استفاده از بمب ھای کنار سرک و ماين ھای ريموت کنترول نسبت به حد متوسط آن 

  . يافته است و مردم زحمتکش ھلمند و کندھار کسانی ھستند که بيشترين قربانی را در جنگ ماين می پردازند

 سرباز امريکائی در انفجار بمب ١٧٣٨ تا ماه اگست امسال، ٢٠٠١ اساس آمار پنتاگون، از شروع جنگ در سال هب

کی يعنی ھمان زحمتکشان عزيز افغانستان در افراد مل.  تن ديگر زخمی شده اند٧٨۵٧ھای کنار سرک کشته شده و 

ۀ وسيله  اساس برآورد سازمان ملل متحد کشتار مردم بهشش ماه اول سالروان ميالدی يک سوم تلفات را داده اند، ب

  .درصد افزايش داشته است١٧، ٢٠١٠بمب ھای کنار جاده ای نسبت به شش ماه اول سال 

  

  : می يابدبا گذشت ھر سال، کشتار افغان ھا افزايش

چنانچه بارھا گفته ايم جنگ امپرياليستی و استعماری ھيچ پيامی جز کشتار و قتل مردم زحمتکش در قبال ندارد و 

اين جنگ با کشتار مردم آغاز می شود، استعمار را شکل می دھد و باالخره روزی با کار و پيکار مردم و توده ھای 

اما تا استقالل، امپرياليست ھا چنانچه مثال ھای فراوان جھانی نشان . د به استقالل می انجام،استعمارعليه پابرھنه 

 گاردين آماری را از ۀدر اين اواخر روزنام. داده است، قتل مردم فقير و ستمديده برای شان پشيزی ارزش ندارد

ۀ که نشاندھندرا به نشر رسانيده ) خصوص دھقانان و کارگران و اھل کسبهه ھمان زحمتکشان، ب(کشتار مردم ملکی 

  :سير صعودی کشتار در مملکت ما می باشد

   نفر٩٢٩ -   ٢٠٠۶

   نفر١۵٢٣ - ٢٠٠٧

   نفر٢١١٨ - ٢٠٠٨



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

   نفر٢۴١٢ - ٢٠٠٩

اين آمار به ھيچ صورت پذيرفتنی نيست و ھرچند .  نفر می شود٩٧۵٩طور مجموعی ه  که ب– نفر ٢٧٧٧ - ٢٠١٠

ه غالگر چندين برابر بيشتر از اين آمار می باشد، ولی ب نيروھای اشۀوسيله حقيقت ملموس اينست که کشتار مردم ب

روز بيشتر می شود و ساده لوحانی که ھنوز ه  يک حقيقت است که کشتار در افغانستان روز بۀھر صورت نشاندھند

خاطر پياده کردن دموکراسی و ارزش ھای حقوق بشری آمده اند، بايد از ه ھم فکر می کنند که نيروھای اشغالگر ب

 که رسانه ھای امپرياليستی خود نشر می کنند، احساس خجالت و شرم کنند و در عين زمان نويسندگان ،آماراين 

روزنامه ھشت صبح که ممنون صادقت و دوستی امريکا ھستند، حداقل به خاطر اين آمار نيز بايد انسان ھای کثيفی 

  .تلقی شوند که در صدد تيوريزه کردن جنايات بادار شان می باشند

  

  

  


