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  در افغانستان چه ميگذرد؟

)215(  

  :کشته و زخمی شدن صد تن از اھل معارف، در پنج ماه گذشته

تن از معلمان، مديران  100معارف دولت پوشالی کابل به نشر رسانده از کشته شدن در گزارش اخيری که وزارت 

و کارمندان معارف خبر داده و ع5وه نموده که صد ھا تن ديگر در اين مدت از سوی طالبان جاھل و وحشی زخمی 

گردان مکتب به ضديت ھيستريک ضد معلم و مکتب طالبان وحشی به اندازه ای است که مسموم نمودن شا. شده اند

  .  يک سرگرمی برای آنھا مبدل گرديده و ھر روز خبر به آتش کشيدن مکتب از گوشه ای شنيده می شود

يکی از آسيب پذير ترين اقشار زحمتکش و ستمديدۀ جامعۀ ما، قشر معلم است که روزانه انرژی زيادی را در بدل 

بھبودی وضعيت معيشتی زندگی خود و فاميلش پرداخت کمترين مزد به مصرف می رساند و ھيچ اميدی برای 

  . تنھا به چيزی که دل خوش اند فکر معنوی خدمت به انسان برای رھائی از جھالت و تاريکی می باشد. ندارد

ھنوز ضربات خرد کنندۀ خاديست ھا و جھادی ھای وحشی را معلم فراموش نکرده بود که طالبان جاسوس و وابسته 

جھاد نمود و تا توانست در جريان حاکميت امارت قرون وسطائی خود، مکتب سوختاند،  عليه معلم و مکتب اع5ن

  .معلم کشت و از رفتن دختران به مکتب جلوگيری نمود

به کشور ما بھانۀ ديگری شد به طالبان » جنگ عليه القاعده و تروريزم«تجاوز اشغالگران وحشی غربی زير نام 

و مکتب خود را ھمچنان ادامه داده و انسان ھای بيشمار ديگر را به اين  وحشی و خودفروخته تا سياست ضد معلم

  . بھانه به قتل برسانند

دولت پوشالی کابل با پرداخت کمترين معاش و امکانات به معلم و کمترين توجه به بھبود وضعيت تعليم و تربيه و 

ر آگين خود را بر پيکر معارف وارد تشديد تضاد ھای زبانی در مکاتب و پوشالی ساختن نصاب تعليمی خنجر زھ

نموده که آسيب ھای دراز مدت آن کمتر از خون ھای ريخته شدۀ اھل معارف به دست جنايتکاران جھادی و طالبی 

  .نمی باشد

  

  :قندھار، کشتارگاه طالبان جاھل و وابسته  –شاھراه کابل 
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اين . قندھار رفت و آمد دارند، شنيده نشود –روزی نيست که خبر کشته شدن مسافرينی که در مسير شاھراه کابل 

  . مسير به يکی از خونين ترين مسير ھای مسافرتی برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور ما مبدل گرديده است

دولت پوشالی کابل منحيث اجيرانی که زادۀ دست اشغالگران وحشی اند، ) پوليس، امنيت و اردو(نيرو ھای امنيتی 

اکثراً طالبان مزدور و فاشيست قبل از ساعت ھشت صبح و بعد . منيت چند ساعتۀ اين مسير را ندارندتوانائی تأمين ا

از ساعت دو بعد از ظھر حاکمان ب5منازع اين مسير اند و وسايط نقليۀ مسافرين را متوقف نموده و در جست و 

  .جوی کارمندان دولت اند

جاسوس و خودفروخته مبدل گرديده، بلکه طالبان فاشيست با راه  قندھار نه تنھا به شکارگاه طالبان –مسير کابل 

  .اندازی حم5ت انتحاری و انفجاری اين شاھراه را به شکل وحشيانۀ آن تخريب و منھدم نموده است

خواستند از اين دست پروده ھای سازمان جاسوسی پاکستان در روز ھای عيد فطر ھفت تن از مسافرينی را که می 

مسير به خانه ھای شان بروند و روز ھای رخصتی و عيد را با فاميل ھای شان به خوشی بگذرانند، به رگبار بسته 

  . پيدا شده است» مقر«اجساد اين قربانيان در نزديک منطقۀ . و ھمۀ آنھا را به قتل رسانده اند

گزيری با دولت پوشالی کابل کار می کنند، از اين مسير تعدادی از  توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما که از روی نا

طور نمونه دو روز قبل از . رفت و آمد دارند و طالبان برای شناسائی آنھا از ترفند ھای مختلف استفاده می نمايند

ده و عيد فطر عده ای از طالبان که با لباس اردوی دولت پوشالی کابل ملبس بودند در مسير اين شاھراه وارد موتر ش

ھر کس کارمند دولت است از موتر پائين شود، چرا که در مسير راه آنھا طالبان کمين «به مسافران می گويند که 

  .کارمندان بيچاره فريب خورده و از موتر پائين می شوند و طالبان ھمۀ آنھا را با گلوله به قتل می رسانند» .کرده اند

  

  :ای در و<يت پکتيئکشته شدن سه عسکر امريکا

تن  80با کشته شدن سه عسکر امريکائی در و`يت پکتيا، تعداد عساکر کشته شدۀ امريکائی در يک سال گذشته به 

نفر آنھا  20تن می رسد که صرف  100مجموع کشته ھای عساکر اشغالگر غربی در يک سال گذشته به . رسيد

مين ھای کنار جاده و حم5ت انتحاری جان  اکثر عساکر کشته شدۀ غربی در نتيجۀ کار گزاری. غير امريکائی اند

  .ھای خود را از دست داده اند، اما حم5ت خودی نيز در کشتن عساکر غربی در اين مدت نقش خود را داشته است

اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم امريکا در جريان دوازده سال گذشته ت5ش نموده تا به ھر وسيلۀ ممکن 

مصارف ميليارد دالری اشغالگران و کشته شدن . غانستان را يک جنگ واقعی به اثبات برسانندجاری در اف» جنگ«

عساکر خالکوبی شدۀ امريکائی که ھيچ پيوند خونی با سرمايه داران و طبقات با`ئی امريکا ندارند، ظاھراً ھمه را 

  !!!باشد سناريو نبوده بلکه يک جنگ واقعی و حقيقی می» جنگ«متقاعده نموده که اين 

شدن کابل و کاخ سفيد که ھر از چند گاھی رخ می دھد، اين اعتقاد را در نزد کسانی که » شاخ به شاخ«مخصوصاً 

و » آگاھان امور«، »کارشناسان«تا جائی که حتی برخی از . مسايل را ظاھری می بينند، قوی تر ساخته، است

راه از پيش خود امريکائی ھا ھم گم شده و نمی دانند که «باد به غبغب انداخته و می گويند که » تحليگران سياسی«

اشغالگران غربی با طالبان فاشيست و » جنگ«در حالی که سناريوی » !!در جنگ افغانستان به کجا می روند

وابسته سال ھا قبل پشت در ھای بسته در کاخ سفيد و پنتاگون نوشته شده و يازده سپتمبر برگ ھائی از اين سناريو 

  . شدمی با
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حوادث و واقعات يازده سال گذشته به وضوح نشان داده که اشغالگران غربی به سرکردگی امريکا برای رسيدن به 

اھداف ستراتيژيک آسيائی خود نه تنھا مصارف ھنگفت نظامی و لوژستيکی را در اين سناريو در نظر گرفته، بلکه 

  . ده اندکشته شدن عساکر خود را نيز درج برگ ھای اين سناريو نمو

  

 


