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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١١ اگست ١٨

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢۴(  
  

  : ھزار عمليات ھوائی در يک سال، جنايتی که نظير ندارد۵٠

 مطبوعاتی با ژورناليستان گفت جلسۀ، جنرال  کرستن جکوبسن، سخنگوی آيساف در ١٣٩٠ اسد ٢۴روز دوشنبه، 

 ھزار عمليات ھوائی را انجام داده است و افزود که خوشبختانه در اين ۵٠که نيروھای ناتو در سال گذشته ميالدی 

  .عمليات فقط سه فروند طياره اين نيروھا از طرف مخالفان سقوط داده شده است

ين يکی ديگر از جنراالن ارشد امريکائی که فرمانده نيروھای امريکائی در افغانستان است نيز گفته بود که قبل بر ا

 او در دستگيری و نابودی مخالفان ۀ عمليات ھوائی شبانه انجام داده اند که به گفت٢٠٠٠سال گذشته ميالدی بيشتر از 

  .دولت موثر بوده است

خود فروختگان ما، جانورانی ھستند که  تاريخ افغانستان آنھا را "  بين المللیدوستان"اين آمار نشان می دھد که 

 ھزار قتل عام در يک سال ۵٠ ھزار عمليات معنی اش به جز  ۵٠در يک سال . برای نخستين بار تجربه می کنند

اد کشته شده ھا در  تن از بين برده شده باشد، تعد۴طور اوسط در ھر عمليات ه اگر ب. چيزی ديگری بوده نمی تواند

 ھزار کشته در يک سال، جنايتی که بايد روزی حساب ٢٠٠ ھزار تن می رسد، ٢٠٠اين نوع عمليات ھا به مرز 

 اين مجريان ۀگرفته شود و مردم افغانستان اين حساب را گرفتنی است، اما آنانی که با بی شرمی تمام از کنگر

ً ٢٠٠اری قاپيده اند، به بازماندگان اين  عمليات در يک سال، تصديق نامه ھای افتخ۵٠٠٠٠   ھزار انسان که مطمئنا

  .  چه جواب دارند،اکثريت آنان را توده ھای زحمتکش کشور ما می سازند

 استعمار امريکا در روزنامه ھشت صبح، که امريکا را دوست توانا  ۀ حجلعجوزه ھای ھزار داماداما در اين ميان، 

د، مطمئنا از شرم عرق نخواھند کرد، زيرا  اين جمع نه تنھا که خوشخدمتان اين نناو صادق مردم افغانستان می د

نيروھای جنايتکار اند، بلکه در عين زمان تعصب ضد پشتونی را نيز در نوشته ھا و سياست ھای شان حمل می 

ه دشمن و ای صورت گرفته است کھ ھزار عمليات ھوائی بر خانواده ھای پشتون ۵٠کنند و به زعم ايشان اين 

 اسد امسال در مورد اين گزارش نوشته است که ٢۵ ۀزيرا اين روزنامه در شمار. مخالف دولت فعلی شان است
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نيروھای بين المللی به طور مشخص نگفته اند که در جريان ده ھا ھزار عمليات ھوائی که به ھدف جلوگيری از "

 شده، چه تعداد از مخالفان کشته و زخمی ءنستان اجراتحرکات مخالفان از سوی اين نيروھا در سال گذشته در افغا

 ھزار عمليات ھوائی کشته شده اند ھمه مخالفان جمھوری ۵٠، به نظر اين روزنامه ھمه کسانی که در اين ."شده اند

طور نمونه، در عمليات ھوائی که نيروھای ناتو ه در حاليکه، ب. اسالمی ايشان می باشد، نه مردم زحمتکش کشور

 باغ کامال منھدم گرديد ۴٣ قريه به کلی نابود و ١٧گذشته در ولسوالی ميوند قندھار انجام دادند، در حدود سال 

  ).١٣٩٠ اسد، ٢۵ اراده، ۀروزنام(

 

  :مور دولتی در کندھار کشته شدأيک م

مور أکه ماين خانم . مور دولتی  زن را به قتل رساندندأ اسد، در شھر کندھار يک م٢۵افراد مسلح ناشناس روز 

ۀ وسيله  صبح که برای موتر در کنار جاده انتظار می کشيد، بۀرياست انکشاف دھات کندھار بود، ساعت ھشت بج

  . سوار با ضرب گلوله کشته شد و قاتالن پس از اين رويداد، محل را ترک کردندسيکل دو موتر 

 ما ھستند ۀ از جامعیبخشآن قرار دارند، زنان کشور ما که زير سه ستم، ستم ملی، ستم طبقاتی و ستم مرد بر زن 

ولی دولت پوشالی . ويژه با تجاوز امپرياليزم امريکا بيشترين قربانی را داده انده  گذشته و بۀکه در طول چندين دھ

مبارزه "خاطر چاپيدن يورو و دالر، حقوق زن و ه  و ساير نھادھای استعماری ب" مدنیۀجامع"امروز، انجوھا، 

را دستاويز قرار داده، مدال پشت مدال بر رف الماری ھای دفاتر شان قطار می کنند، ولی " انبرای رھائی زن

کوچکترين قدمی برای رھائی واقعی زنان از ستم ھای گوناگون برنداشته اند، زيرا چنين اقدامی خالف ماھيت 

ه ن نھاد ھا برای تالش واقعی ب امپرياليست ھا و نھادھای استعماری است، و از اينرو انتظار از ايۀاستعمارگران

  .خاطر رھائی واقعی زنان، ساده لوحی می باشد

  

  :حمله بر مرکز شرکت سپريم

در مسير )  سپريم( اسد، سه مھاجم انتحاری  باالی مرکز شرکت خصوصی اکماالتی نيروھای اشغالگر ٢۵به تاريخ 

  . ته و ھشت زخمی به جا گذاشتشاھراه ولسوالی سپين بولدک واليت کندھار حمله کردند که چھار کش

وليت اکماالتی نيروھای اشغالگر را در افغانستان المانی است مسؤشرکت سپريم که مربوط به يک امريکائی و يک 

 و بخشی از اين ميدان را در تصرف خود شته طياره  در ميدان ھوائی کابل دا۴۵دارد، اين شرکت در حال حاضر 

اين .  کارگر دارد که از کشورھای نيپال، ھند و سريالنکا استخدام گرديده اند۵٠٠٠شرکت سپريم بيشتر از . دارد

ھر کدام به ) يونس قانونی(و جنايتکار شورای نظاری ) عبدهللا عبدهللا( اساس قراردادی که مزدور امريکا هشرکت ب

 کرده اند، از پرداخت ماليه به دولت ء با نيروھای اشغالگر امضا٢٠٠٣ و وزير داخله در سال حيث وزير خارجه

 رسانيده است، بايد ءپوشالی معاف ھستند، قابل تذکر است که اين شرکت در قراردادی که با دولت پوشالی به امضا

ی تميم بگيرد که چند طياره و چه قسصم طياره در افغانستان داشته باشد، ولی چون ارباب است، خود می تواند ت٢۴

اين شرکت در زمان کارزار . از ميدان ھوائی را در اختيار بگيرد و نيازی به اجازه از دولت پوشالی نمی بيند

 آسمان پخش می کرد که ء بر فضااز طرقانتخابات پوشالی رياست جمھوری، اوراق تبليغاتی عبدهللا عبدهللا را نيز 

  .بود کرده ء جرثومه کيثف امضاآن قراردادی بود که به احتمال قوی در بدل

  

  : ھاخود سوزی ھرات، شھر 
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مردانی با . چانچه در گزارش باال اشاره شد، زنان افغانستان تحت سه ستم قرار دارند که يکی آن ستم مرد می باشد

ھر سال ده ھا نمونه از .  ساخته است مسماخود سوزیات اين شھر را به شھر فکر بنيادگرائی و درنده خوئی در ھر

 ريشه در خشونت ھای خانوادگی دارد، ھا زنان در شفاخانه ھای اين شھر گزارش می شود که اکثر آنخود سوزی

  .ت می کند نشأ از فقر اقتصادی و وضع رقتبار کنونی اقتصادی خانواده ھاةً ی که عمدئخشونت ھا

واليت ھرات،  در پنج ماه نخست سالروان ھجری   "شفاخانه سوختگی"والن ه اساس تازه ترين آمارھای مسؤب

، سه تن آن مردان و ه واقع۴۵از ميان اين .  در آن شفاخانه به ثبت رسيده استخود سوزی ۀ واقع۴۵شمسی، 

 از دست داده اند و متباقی آنان عميق مورد آنھا جان ھای شان را به خاطر سوختگی ٢۵باقيمانده زنان می باشد که 

  . قرار دارنددر وضعيت بد صحی

 در شفاخانه بستر است به آژانس خبری روز گفته است که او به خود سوزیمريم يکی از خانم ھای که به خاطر 

خاطر ظلم بيش از حد شوھرش خود را آتش زده است، چون ديگر نمی توانست اين ھمه ظلم و تعدی مردانه را 

  .تحمل کند و مرگ را بر زندگی ترجيح داد

ند خود را از زير بار ستم ھای سه گانه نجات بدھند، ند که با خودسوزی ھيچگاه نمی تواما بايد بداناما زنان کشور 

جوی راه  حل ريشه ای برای پايان دادن  و ايشان بايست با تشکل پذيری و با بلندبردن آگاھی سياسی شان در جست

جای داد خواھی ه فته از خواب برخيزند و بستم باشند و اين راه وقتی می تواند شکل بگيرد که زنان چون شيران خ

  . قاطع عليه ستم ھای ملی، طبقاتی و ستم جابرانه مردانه را پيش بگيرندۀھای مضحک، راه مبارز

  

  :امريکا، مال سنگين را شامل لست سياه ساخت

نافع ھر آنچه را که به سود م" مبارزه عليه تروريزم"امپراتوری خونريز امريکا به خاطر پيشبرد بازی 

را کوتاه و گاھی ھم تصميم طوالنی " لست سياه"ستراتيِژيکش بداند، ھمانطور عمل می کند، گاھی تصميم می گيرد 

  .شدن آن را اعالن می کند

 حقانی در واليت پکتيا می باشد با چھارتن ۀول شبکوجود دارد که امريکا مالسنگين را که مسؤاکنون گزارش ھا 

شورای امنيت سازمان به اصطالح است، اين اقدام در حالی صورت می گيرد که ديگر مشمول لست سياه ساخته 

  .  را از لست سياه حذف کرده اند تن از رھبران طالب١۴اواخر نام ملل متحد در اين 

يل عبدالرحمن، عبدالرحيم ئ اخير بر جزيره بالی اندونيزيا، محمد جبرۀول حملدر کنار مال سنگين، عمر پاتک، مسؤ

  .متاز در اين لست شامل شده اند؛ سه نفر اولی اندونيزيائی و نفر آخری فلسطينی استبشير و م

گو با آن  و ی با سازماندھی قوی و بی رحم می داند که ھيچ نوع گفتئامريکا، شبکه حقانی را يکی از شبکه ھا

  .کارائی نداشته و اين گروه حاضر به معامله نمی باشد

  

  : اشغالگران مجروح شدندۀحمالت وحشيان تن از مردم زحمتکش کنر در ١٢

واليت کنر يکی از والياتی است که مردم زحمتکش آن بيشترين قربانی را در حمالت ھوائی و بمباردمان ھای 

  .نيروھای اشغالگر می دھند و کودکان يکی از قربانيان اصلی اين جنايت می باشند

 اشغالگر و طالبان وحشی که در ولسوالی نرنگ واليت  درگيری ميان نيروھایۀ، در نتيج١٣٩٠ اسد ٢۴به تاريخ 

در اين درگيری طالبان بر مرکز ايساف .  تن به شمول زنان زحمتکش و کودکان مجروح گرديدند١٢کنر رخ داد، 
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 ۶تير اندازی کردند که در نتيجه ايساف محل تير اندازی را ھدف قرار داده که در اثر اصابت مرمی ھای کور 

  .دو جوان زخمی شدند زن و ۴کودک، 

مردم غيور کنر ھمانطور که در جنگ عليه سوسيال امپرياليزم شوروی در خط مقدم استقالل طلبی قرار داشتند، 

زودی جنگ عليه اشغالگران ناتوئی را مردمی خواھند ساخت و شعله ھای خشم ه اينبار نيز با آگاھی سياسی بيشتر ب

  . شان اشغالگران را آتش خواھند زد

  

  

  

  


