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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ اگست ٢٣

 در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢۵(  
 

: آزاد افغانستان سه ساله شد-پورتال افغانستان آزاد  

 امپراتوری وحشتناک جھانی و شرکای جنايتگسترش، رسانه ھای استعماری به ۀوسيله پس از اشغال افغانستان ب

نقش ...لمان، کانادا و ادر اين رويش، نھاد ھای فنددھنده امريکا، فرانسه، انگلستان، . شکل سمارق وار رويدند

مجله و غيره چاپ می  روزنامه، ھفته نامه، ماھنامه، ۵٠٠در حال حاضر در افغانستان نزديک به . مستقيم داشتند

 تلويزيون تصوير پخش می کند، که اکثريت ۵٠ راديو نشرات دارد، و در حدود ١٠٠شود، در عين زمان بيشتر از 

  .د و منطقا در خدمت سياست ھای استعماری قرار دارندنمطلق آن با فندھای استعمارگران فعاليت می کن

نيز نشرات طباعتی، شنوائی و ديداری خود را دارند که از آن در اين ميان شماری از تنظيم ھا و احزاب جنايتکار 

برای مسايل قومی، تنظيمی، انقياد طلبی و تنظيمی استفاده می کنند، اما در اين ميان فقط چند نشريه انگشت شمار 

  .مردمی  نشر می شود که به ھيچ صورت کافی نيست

بوط به افغان ھا وجود دارد که شماری از آنھا در در عين زمان وب سايت ھای مختلف در خارج و داخل کشور مر

خدمت شورای نظار، شماری در خدمت تجزيه طلبان، شماری در خدمت شوونيست ھای پشتون و تعدادی ھم خنثی 

 از آنھا به ھر علتی یو بی ماھيت است، اما در اين ميان چند وب سايت انقالبی و مردمی نيز موجود است که تعداد

ی اپديت نمی شود و گاه سه الی چھار ھفته مضمونی در صدر وب سايت قرار می داشته باشد که که است، به زود

اما در اين ميان يکی از . اين نوع وب سايت ھا خوانندگان و ھمکاران خود را به مرور زمان از دست می دھند

بوبيت پيدا کند، پورتال زودی توانست ميان روشنفکرانی که به انترنيت دسترسی دارند، محه پورتال ھای که ب

اين پورتال که سه سال قبل به ھمت مبارزان راه آزادی و استقالل در خارج .  آزاد افغانستان است–افغانستان آزاد 

زودی توانست تا کوھپايه ھای باميان نيز راه بزند و ھمکاران قلمی باميانی نيز پيدا ه از کشور پايه گذاری شد، ب

 اين پورتال است که ھواداران و ۀی اين کار موجود نبوده، بلکه اين خط استقالل طلبانھيچ دليلی ديگر برا. کند

انجنير خليل هللا دپلوم بر اساس گزارشی که محترم . ھمکاران قلمی آن با گذشت زمان بيشتر و بيشتر می شود
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ه است، ھمکاران قلمی به  آزاد افغانستان ارائه داشت–معروفی به مناسبت سومين سالگرد پورتال افغانستان آزاد 

ناگفته نبايد گذاشت که اين پورتال در حال حاضر يکی از مشھورترين پورتال .  نفر می رسد٣٠٠پورتال اکنون به 

ن چپ انقالبی را به خود جلب  توجه سازمان ھا، گروه ھا و فعاالرود که ھای آزاديخواه در افغانستان به شمار می

  .کرده است

 افغانستان، از طی دل  سومين سالگرد پورتال شان را به متصديان، ھمکاران و خوانندگان گزارشگران پورتال در

  .عزيز تبريک می گويد و آرزو می بريم که مثل ھميشه با تھيه گزارش ھای سودمند در خدمت اين پورتال باشيم

  

  :استقالل افغانستان و دھن کجی پوشالی ھا

که کشور ما ھمين اکنون  از آنجائی. شور ما از اشغالگران انگليس بود مين سالروز استقالل ک٩٢ اسد امسال، ٢٨

 کشور جھان قرار دارد و در افغانستان عمال يک دولت پوشالی حاکم است، از اينرو برگزاری روز ۴٩در اشغال 

شالی، نود حاکمان پو. استقالل از سوی دولتمردان پوشالی آنھم در وزارت دفاع، دھن کجی به استقالل تلقی می گردد

کردند که ھمين اکنون انگليس " تجليل"ودومين سالروز استقالل کشور ما را از انگليس ھا در حالی در وزارت دفاع 

ھا در کنار امريکا و ساير کشورھای اشغالگر افغانستان را به مستعمره جھانی تبديل کرده اند و انگليس يکی از 

  .رود شمار میاربابان افغانستان و دولت پوشالی کنونی به 

می کردند، طالبان بر کنسولگری انگليس در کارته پروان حمله " تجليل"که پوشالی ھا، روز استقالل را  در حالی

اين نخستين باريست که طالبان بر يکی از نقاط مھم و کليدی انگليس ھا در .  کشته و زخمی بر جا گذاشتند٢٩ه کرد

  . کابل حمله می کنند

که اشغالگران نيز استقالل را به مردم افغانستان تبريک گفته اند و اين را می گويند پاشيدن و از ھمه مضحکتر اين

 امريکای ۀکه توسط دفتر مطبوعاتی وزارت خارجای در اعالميه . نمک و مرچ در زخم ھای خونين مردم ما

ه نمايندگی از رئيس جمھور اوباما اشغالگر به نشر رسيده است، خانم ھيلری کلنتن وزير خارجه امپراتوری جھانی ب

در اين اعالميه . گفته است" تبريک"خود را ابراز داشته است و روز استقالل را به مردم افغانستان " تمنيات"

امريکا تعھدات ۀ ھمچنان آمده است که مستقل بودن چنين معنی ندارد که  افغانستان تنھا خواھد ماند، اياالت متحد

  !!و منطقه ادامه خواھد دادخود را در افغانستان 

ندازی و بعد برايش آزادی اش را در قفس اسارت بيھيچ چيز توھين آميزتر و دردناکتر از اين نيست که انسانی را 

بيرون انداختن تبريک بگوئی و اين يکی ديگر از اھانت ھای دردناک امپراتوری جھانی است که روزی مردم ما با 

  . د گرفتنوھين را نيز خواھ انتقام اين تقھری امپرياليزم

  

  :دو معلم در واليت دايکندی به قتل رسيدند

در ولسوالی القان واليت دايکندی دو تن از معلمان که مربوط به زحمتکشان افغانستان بودند، از طرف دزدان مسلح 

ئی و احمد وفائی که  غاصون به نام ھای سکينه وفاۀ اسد امسال، دو تن از معلمان  ليس٢٨به تاريخ . به قتل رسيدند

  .خواھر و برادر بودند، توسط افراد مسلح به قتل رسيدند

 علی دوست از باشندگان قريه غاصون را بدزند، اما او سرو ۀساعت دوازده شب، دزدان مسلح تصميم داشتند که خان

شان می برآيند،  ۀخاطر ھمکاری با علی دوست از خانه  به سبب اين سرو صدا ھر دو معلم ب،راه انداخته صدا ب

  .اما مورد ضرب گلوله دزدان مسلح قرار می گيرند و به قتل می رسند
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اين قتل ھا نشان می دھد که افغانستان به جھنمی برای زحمتکشان مبدل شده است، اگر زحمتکشان از بمباردمان 

البان نجات پيدا کنند بايد خنجر  ناتوئی ھا نجات بيابند، بايد در انتحار طالبان کشته شوند و اگر از انتحار طۀوحشيان

 شان فرود آيد  و اگر از اين خنجر نيز نجات پيدا کنند، دزدان مسلح که حمايت ۀخونريز جھادی ھا بر گرد

جنايتکاران تنظيمی را با خود دارند، آنانرا می کشند و اگر از اين جنايت ھم نجات پيدا کنند، پوليس و امنيت آنھا را 

نجات بيابند، حوادث طبيعی آنانرا می نيز قرار می دھند و اگر بالفرض از ميله ھای زندان پشت ميله ھای زندان 

  .نام افغانستان استه کشند و اين سرنوشت زحمتکشان در کشتارگاھی ب

  

  : زحمتکش را قربانی گرفت٢۴انفجارات در ھرات، 

 تن از ھموطنان زحمتکش ٢۴، در حدود  اسد  در ولسوالی اوبه واقع در شرق ھرات٢٧به اثر دو انفجار به تاريخ 

اين رويداد پس از آن به وقوع .  تن ديگر زخمی شدند، کودکان و زنان نيز مشمول کشته شده ھا ھستند١١ما کشته و 

وليت اين ؤتا اکنون ھيچ کس مس. ا قرار گرفتپيوست که در اين ولسوالی دو موتر مسافربری ھدف اين انفجار ھ

زيرا قاتالن زحمتکشان به ھمه مردم زحمتکش .  مھمی نيستألۀفته است، اما اين مسرويداد را به عھده نگر

امريکا و شرکا ناتوئی اش، طالبان وحشی و جھادی ھای قاتل، دولت پوشالی با پوليس و : افغانستان معلوم ھستند

  .ويژه ايران و پاکستانه اردو و امنيتش و کشورھای ھمسايه ب

 آنھا به چشم ۀارد که از ميان اين جانيان کی قاتل آنھا ھستند، چون مردم افغانستان به ھمبرای مردم ما ھيچ اھميت ند

. دشمن می بيند و می داند که اينھا ماھيتاً ضد زحمتکشان ھستند و کشتار زحمتکشان برای شان پشيزی ارزش ندارد

ه به آتش انتقام از اين جانيان مبدل  که در سينه ھايشان برافروخته شدی رااز اينرو اين مردم روزی قوغ ھای نفرت

وسيله مردم ولسوالی نادعلی در واليت ھملند ه خواھد ساخت که تازه ترين نمونه آن را سنگسار دو طالب جنايتکار ب

ه  اساس گزارش ھای رسانه ھا، مردم ولسوالی نادعلی دو طالب را پس از آنکه خلع سالح کردند بهب. شاھد ھستيم

اين دو طالب يکی از زحمتکشان ريش سفيد را به جرمی واھی جاسوسی به دولت به ضرب . دوسيله سنگسار کشتن

  . گلوله کشته بودند

اين حرکت ھرچند در آغازش قرار دارد، مگر صبحگاھی را مانند است که از پس آن روز درخشانی آمدنی می 

ان، نماينده ھای ارتجاع مذھبی و فئودالی چه وقتی مردم خود تصميم بگيرند که در کنار مبارزه عليه تجاوزگر. باشد

  .را نيز مجازات نمايند، ديگر ھيچ قدرتی قادر نخواھد شد، سد راه آزادی ملی و ترقی اجتماعی کشور بگردد

  آنروز                                                                                                                به اميد 

  

  

  

  

 

  


