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  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٢٨(  
  

  :عيد در ميان خون و جنايت

امپرياليست ھا با ايادی بی . در خون و جنايت غرق استعيد در کشوری ما در حالی فرا می رسد که افغانستان 

ت مختلف خون مردم را می امقدارشان ھر لحظه جنايت می کنند و قوماندانان و مليشه ھای محلی نيز در والي

  .ريزند، چور و چپاول می کنند

ا گشنه و گرسنه اند، عيد در افغانستان در حالی فرا می رسد که مردم ما از فقيرترين مردم جھان است، کودکان م

بان حد ، طال آيندشھرھا و دھات و روستاھای ما زير بمباردمان قرار دارد، زحمتکشان می ميرند و به اسارت درمی

ندانان جھادی خون می ريزند که تازه ترين مورد آن در روز اول و دوم عيد در واليت جنايت را نمی شناسند، قوم

  . کشور جھان قرار دارند۴٩ا کشته می شوند و مردم در ققس اسارت بغالن صورت گرفته است، زنان کشور م

ی و  انجوئاز اينرو اين بار عيد نسبت به سالھای گذشته خسته کنتر و ميرنده تر بود، تنھا تلويزيون ھای سرکاری و

 را قسما ی با برنامه ھای رنگارنگ مصروفيت عيدی و عيدانه خلق کرده و مردم افغانستان عمال اين عيدئرسانه 

  .بايکوت کردند

با آنکه عيد يک مراسم مذھبی است ولی مردم ما که ھيچ زمينه ھای شادی و خوشی ندارند، آنرا مثل نوروز برای 

لحظات شيرين و سرور کار می گيرند ولی مثلی که ديگر مردم آنقدر با درد و رنج و زخم و قتل و زنجير و اسارت 

  .سرور و شادی آن نيز می گذرندسر عيد و خير روبرو شده اند که آھسته آھسته از 

  

 :کمک ھای امپرياليست ھا به افغانستان

تا ) امپرياليست ھا( جھانی ۀ سنبله اعالن کرده که جامع۵وزير ماليه دولت پوشالی، عمر زاخيلوال روز شنبه، 

ديه أ مليارد دالر به افغانستان ت۵٧، ١٣٨٩ که از اين ميان تا سال اند مليارد دالر به افغانستان کمک کرده ۶٩اکنون 
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 دولتی به مصرف رسيده است و متباقی را خود امپرياليست ھا به ۀ درصد آن از طريق بودج١٨شده است که تنھا 

 در بخش ھای  درصد در بخش امنيت به مصرف رسيده و فيصدی متباقی۵١از مبلغ ذکر شده . اندمصرف رسانيده 

  .تگوناگون ھزينه شده اس

 مليون دالر ۵٠٠ اين کمک ھا بالعوض می باشد و تنھا ۀ خبری با ژورناليست ھا گفته که ھمجلسۀيه در وزير مال

  .ی به شکل وام گرفته شده استاز بانک انکشاف آسيائ

ی و ساير اتحاديه اروپا، بانک انکشاف آسيائاز ميان اين پول بيشترين قسمت را امريکا و در قدم ھای بعدی جاپان، 

  .خته اندکشورھا پردا

يکی اينکه امپرياليست ھا به خاطر پياده کردن سياست ھای استعماری شان . له را بيان می کنددأاين گزارش دو مس

دست بياورند و دوم اينکه امپرياليست ه حاضرند به ميلياردھا دالر ھزينه کنند تا روزی دوباره چندين برابر آن را ب

از اينرو فقط .  خود نگه دارندیاره باشد و بايد دم اين دولت را زير پاھا نمی گذارند که دولت پوشالی شان ھمه ک

 درصد را خود مصرف کرده اند که معلوم است در ٨٢ دولتی گذاشته اند و ۀ درصد اين پولھا را در اختيار بودج١٨

 .  اده شده استخريد جواسيس و پرورش مزدوران نيزاستفکنار ساير کارھای استعماری برای 

  

  :زحمتکشان ادامه داردکشتار 

ادامه بدھد، ) ھمان زحمتکشان(با آنکه حامد کرزی رئيس دولت پوشالی قبال گفته بود که اگر ناتو به قتل مردم ملکی 

  !!!او اين نيروھا را اشغالگر خواھد خواند

ی از زحمتکشان را  سنبله نيروھای ناتو در يک عمليات در واليت لوگر تعداد۵و اينک خبر می رسد که روز جمعه 

زنان افغانستان يکی از قربيانان اصلی .  زن نيز شامل ھستند۴ی به قتل رسانده اند که در آن در يک حمله ھوائ

ستم طبقاتی و ستم مرد قرار دارند ولی  زنان در افغانستان زير سه ستم، ستم ملی،. سبعيت امپرياليست ھا می باشند

 بتوانند دوشادوش مردان مبارز عليه ستم ھای گوناگون تا ندارند یه و آگاھبا درد که ھيچ تشکل انقالبی، رزمند

  .نام اين زنان سوداگری می کنند و بدترين خيانت را در حق ايشان انجام می دھنده  عکس عده ای بهبرزمند، ب

شت و ھر نوع تا که امپرياليست ھا در افغانستان جنايت می کنند کشتار مردم زحمتکش مرد و زن ادامه خواھد دا

 يک پوشالی مبنی بر اشغالگر خواندن حاميان جھانی اش را مردم به تمسخر می گيرند و او را غالم ۀشعار کاذبان

  . به حسابش خواھند رسيددر زمانش درجه يک اين اشغالگران دانسته 

  

  :زحمتکشان دو طالب  را کشته و زخمی کردند

. رسد نام طالبان به پايان میه  استعماری امريکا بۀورد پروژمعلوم می شود که حوصله و صبر زحمتکشان در م

قبال گزارش شده بود که در ولسوالی ناوه واليت ھلمند مردم يک قريه دو طالب را به اتھام کشتن يک ريش سفيد 

  .زحمتکش سنگسار و آنھا را به قتل رساندند

 پيرزاده شھر غزنی، اين قريه در ۀند در قريو اينک از واليت غزنی خبر می رسد که زمانيکه دو طالب می خواست

وری کنند، دھقانان از دادن عشر سر باز دارد، به زور از دھقانان عشر جمع آسه کيلومتری شھر غزنی موقعيت 

زده که اين امر سبب خشم طالبان شد و دھقانان را تھديد به مرگ کردند که در نتيجه ميان دھقانان و طالبان درگيری 

  . دھقانان يک طالب را کشته و ديگری را با فير گلوله زخمی کردندصورت گرفت و
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  :جواسيس از مردم افغانستان نمايندگی کرده نمی توانند

جاسوسچه کرزی بنام تاج ايوبی در اين اواخر به رسانه ھای غربی گفته است که گويا مردم افغانستان از حضور 

 امريکا می ۀواھان امضای توافقنامه ستراتيژيک با اياالت متحدنيروھای خارجی در افغانستان حمايت می کنند و خ

 .باشند و در عين زمان خواھان حضور امريکا برای مدتی نامعلوم می باشند

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

بچه که از برکت استعمار لقب مشاور را يدک می کشد، از ارگ رياست جمھوری، يعنی ارگ پوشالی  اين جاسوس

ش را به نام خود  ا شريف و ستمبر ما نمايندگی کند و خوبست اين نظرات استعماریکشور ما نمی تواند از مردم

  .ابراز دارد تا به نام مردم زحمتکش افغانستان

باوجود مخالفت کشورھای "ی در امريکا گفته است که  در پوھنتون نيروھای دريائبچه در سخنرانی اش اين جاسوس

افغانستان برای امريکا منطقی ترين . تيژيک درازمدت با امريکا ھستندھمسايه، افغان ھا طرفدار ھمکاری ھای سترا

  ."محلی است که بايد در آن پايگاه داشته باشد

. طالبی و جنايت ساالر است، نه مردم زحمتکش افغانستان،  جھادی، خادیاين آرزوی تمام جواسيس، تکنوکراتھا،و 

 امپراتوری جھانی در افغانستان می باشد و روزی حتما اين آرزوی مردم افغانستان نابودی استعمار و شکست ننگين

  .  استقالل طلبانه کشورشان متحد شدنی ھستندۀتوده ھای پا برھنه برای مبارز

                                                                                       به اميد آنروز

   

  


