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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ اگست ١۶

 
 

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢٣(  
  

  : نيز  در افغانستان تکه و پاره می شود چينوک

. رود زار قدرت مند امپراتوری جھانی در جنگ ھای استعماری به حساب می ھای چينوک يکی از ابھيليکوپتر

 فروند اين طياره ھا را توليد کرده اند که دارای دو ماشين و سرعت ١١٧٩ تا اکنون بيشتر از ئیجنايتکاران امريکا

  . کيلومتر می باشد٣١۵آن در ھر ساعت 

ی  شده، از ھيليکوپترھای جنگنده استعماری امريکائ توسط بوئينگ ورتول ديزان١٩۶٠طياره ھا که در سال اين 

.  خلق قھرمان ويتنامی را روی زمين به جا می گذاشتھای بود که در ويتنام به پرواز می آمد و قطاری از کشته 

ونک شرکت کرده بود که از جمله مردم قھرمان ويتنام به ئي ھيلی کوپتر چ٧۵٠در جنگ استعماری ويتنام در حدود 

 فروند آنرا به خاک ماليدند، و اکنون در جنگ ٢٠٠ه ياد خسرو گلسرخی شاعر انقالبی ايران، پوزه گفته زند

جنگ استعماری با سربازان نيروھای " یزيبائ" چينوک به خاک ماليده می شود و اين ۀاستعماری افغانستان نيز پوز

 سرباز ١۶ند چينوک سقوط کرد که  در کنر يک فرو٢٠٠۵در سال .  و افغان تکه و پاره می شودئیخاص امريکا

 .ن کشته شد و در اين اواخر يک فروند ديگر چينوک نيز در سيد آباد ميدان وردک سرنگون ساخته شدآاشغالگر در 

 ٢٠٠٠ در افغانستان گفته است که امريکا در سال گذشته ميالدی بيش از ئیندان نيروھای امريکاجنرال جان الن قوم

  .انجام داده است و باری اول است که با چنين حادثه ای روبرو شده استعمليات شبانه مشابه را 

قابل تذکر است که اسطوره ھا، با آنکه امکان دارد حقيقت نداشته باشند و فقط افسانه ای بيش نباشند ولی از روند 

رزات استقالل ويژه مباه ی در عرصه ھای گوناگون و بند و مردم از آن برای پويائتاريخی يک جامعه آب می خور

 از اسطوره ای که پيامش فقط محبت و گرمی و ئیاما چرا جنايتکاران امريکا. طلبانه و ضد استبداد استفاده می کنند

اين از . زندگی و زايش است، برای ابرازی استفاده می کنند که پيامش دشمنی، سردی، مرگ و نابودی است

خاطر يورش بر کشورھای ديگر ھميشه تالش می ورزد که ه م بخاصيت ماھوی امپرياليزم ناشی می شود، امپرياليز
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را علم کند، مثل حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زن، آزادی، پلوراليزم، پيشرفت و " زيبا"کلمات زيبا و ارزش ھای 

ن  خوب آۀعمل بياورد که نمونه  کشتار نيز از چيزھای مقبول استفاده بۀتوسعه، آزادی فردی و منطقا بايد بر وسيل

  . کشتار خلق ھای جھان استۀک برای وسيلنوھمين نام چي

 آن معلومات ارائه گردد تا خود به منطق ۀبھتر خواھد بود برای خوانندگان عزيز پورتال در مورد چينوک و اسطور

 زيبا، یمی گويند دختر. لغت چينوک با افسانه ھا و اسطوره ھا  گره خورده است: اين نامگذاری بھتر پی ببرند

، در سواحل اقيانوس آرام به عشقش گالسيه رسيد و آرام "باد چينوک"نام ه نگرم و بی قرار سرخپوست، بخو

 چينوک که امروز در سواحل دريای کولمبيا در نزديک اقيانوس آرام زندگی می کنند، خود ۀسرخپوستان قبيل. گرفت

  .می دانند" ينوکباد چ" آن عشق و گرما، محبت و شجاعت مادر شان ۀشان را ادامه دھند

ی که در غرب امريکای شمالی، دشت ھا و علفزاران سبز کانادا می ئ چينوک از جريان بادھاۀدر عين زمان واژ

يک موج سريع بادھای . بادھای چينوک گرم و با خود زندگی، گرما و زايش را می آورند. وزند، گرفته شده است

  . کندچينوک می تواند يک متر برف را از بين برده، ذوب

  

  :جنايت مرزی نمی شناسد

 امريکا به حيث جنايتکارترين کشور جھان با حاميان جھانی اش به خاطر سودھای ستراتيژيک شان در ۀاياالت متحد

 مرکزی اين ۀافغانستان که اکنون به کشتارگاه جھان تبديل شده است، نقط.  ما، حاضرند به ھر جنايتی تن بدھندۀمنطق

  .  ولی در عين زمان اين جنايتگستران آنطرف مرز را نيز آماج جنايات شان قرار می دھندرود جنايت به شمار می

 را در مناطق قبايلی پاکستان انجام داده است که بر بنياد آن یدر اين اواخر يک مرکز ژورناليزم در لندن بررسي

 تا اکنون در ٢٠٠۴از سال .  ھا در اين مناطق زنان و کودکان ھستندئی امريکائیبيشترين قربانانيان حمالت ھوا

طياره ھای ۀ در حمالت وحشيان) ھمان زحمتکشان اين مناطق( نفر ملکی ٢٩٢مناطق قبايلی بيشتر از دو ھزار و 

  .بی پيلومات امريکا کشته شده اند که بيشترين آن را زنان و کودکان می سازند

 بارک اوباما رئيس جمھوری ۀکز تحقيقاتی، تعداد حمالت طياره ھای بی پيلوت در دور اساس يافته ھای اين مرهب

در ھمسوئی با که ساده لوحان سياسی و عناصرخود فروختۀ برخاسته از جنبش چپ  امريکا ۀکنونی اياالت متحد

 مورد رسيده ٢٣۶ به افزايش يافته و، می خواستند بپوشانند" فرشتۀ نجات"بر وی قبای نوکران زرخريد امپرياليزم 

  .  نفر غير نظامی کشته شده اند١٨٢۴است که در اين حمالت در حدود 

  

  :چھار ميليون نفر بيکار

 ۴ می گويد که که در حال حاضر ادارۀ مستعمراتی کابل معاونيت امور جوانان وزارت پوشالی اطالعات و فرھنگ 

 اساس هجوانان ب. ثريت آنھا را جوانان تشکيل می دھندليون افغان واجد شرايط کار در کشور بيکار ھستند و اکيم

  . درصد نفوس کشور را می سازد٧٠برآورد سازمان ملل متحد 

که افغانستان با ھدايت امپراتوری جھانی اقتصاد بازار را تجربه می کند و در اين نظام فقط منافع  از آنجائی

 ئیزحمتکش پشيزی ارزش نداشته و اين چپاولگران مافياثروتمندان در نظر گرفته می شود، پس، منطقا منافع مردم 

 سياسی سود پشت سود می برند و گاھی فقط در يک معامله بيشتر از يک مليارد دالر را به جيب می زنند، که –

  . سياسی کابل بانک می باشد– خوب آن افتضاح مالی ۀنمون
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ان بگردد و مرز ھا را پشت سر بگذراند و گاه وقتی نيروی جوان يک کشور کار نداشته باشد و پشت کار سرسرگرد

توھين پوليس پاکستان را متحمل شود و گاه ھم تل سياه و لت و کوب آخوندھای ايرانی را ببيند و در داخل کشور نيز 

جمعی ناتو، سربريدن ھا و حمالت انتحاری طالبی و  ظلم و تعدی جنايت ساالران جھادی  ه عام دستھای قربانی قتل 

ر يي برای تغار خودو پاسخ مثبت داده  تشکالت انقالبی تا به ندای، يگانه را بھروزی و نجات آنھا آن است  د،نگرد

 و يا ھم به سراب احزاب سر زدهچپ نماھا به درگاه يوناما به دنباله روی از که   سازند، نه اينهآمادجامعه راديکال 

  .دل خوش نمايندعلنی و داد خواھی ھای مضحک شان 

  

  :ليون کودک محروم از آموزشي م۴

مواد مخدر، . در افغانستان ھر دوزخی که بر پا می شود، اکثريت مطلق قربانيانش را از طبقات زحمتکش می گيرد

ی ئدوزخ ھا..  ھا، تجاوز جھادی ھا، چورو چپاول جنايت ساالران، وئی ھا و ناتوئیانفجار و انتحار، بمبارد امريکا

  .ر افغانستان ايجاد کرده است و در اين دوزخ تنھا زحمتکشان اند که می سوزنداند که امپراتوری جھانی د

ليون کودک از حق ي م۴می گويد که در افغانستان بيشتر از ادارۀ مستعمراتی کابل اکنون وزارت پوشالی معارف 

 اساس هب. ستآموزش و تعليم محروم ھستند، اين وزارت دليل آنرا ناامنی در مناطق خاص افغانستان دانسته ا

 آن ١۵٠ باب مکتب در سطح کشور مسدود می باشد، که از اين ميان تنھا ۴۵٠گزارش اين وزارت در حال حاضر 

اينکه اين ناامنی چگونه شکل گرفته است و کی ھا در اين خيانت به کودکان افغانستان . مربوط به واليت زابل است

شد و کشور ھم مستعمره و ماھيت جنگ ارتجاعی، منطقا وقتی دولت پوشالی با. مقصر اند، واضح و روشن است

از خدمت به مردم در ضمير ای که نشانه ای در چنين جامعه . اين زحمتکشان اند که بيشترين قربانی را می دھند

دولتمردان و حاميان شان وجود ندارد، کودکان و فرزندان زحمتکشان کسانی اند که از ھمه حقوق خود محروم می 

بار اآگاھی و تسليم طلبی ، نئی تحکم پذيری، تطميع، گداۀالش صورت می گيرد تا اين نونھاالن را با روحيباشند و ت

  .ورندبيا

  

  

  

  

  

  

  


