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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٣

 

 در افغانستان چه می گذرد؟

) ١٢٩(  

 

:رود و اين کثيف ترين توھين به خون افغانھاست قيمت خون افغان ھا بلند می  

 راکتی بر ۀ نيروھای اشغالگر جرمنی تحت رھبری امپراتور خونريز جھانی، در حمل٢٠٠٩تاريخ چھارم سپتمبر به 

و اين .  و خون افغان ھا در تيل جاری شدند تن از ھموطنان ما را به قتل رساند٧۴دو  تانکر تيل در واليت کندز، 

افغانستان و منطقه در ستراتيژی استعمارگرانه حرکت نشان داد که سياست ھای اشغالگرانه  که در کنار ده ھا 

دارد که تيل  رسيدن به ذخاير نفت و گاز دست نخورده آسيای ميانه را نيز تعقيب می نمايد از ھمين اکنون اعالم می

  .يا ھمان نفت پر بھاتر از ھر خونی است

نباخته، که معلوم نيست کی او را به  جا٧۴نام کريم پوپل به حيث وکيل مدافع خانواده ھای اين ه و اما اينک کسی ب

 سنبله گفته است که تالش خواھد کرد از دولت جرمنی ٩اين وظيفه استعمار نواز تعيين کرده است، روز پنجشنبه، 

  تاوان بگيريد و می دانيد تاوان ھر خون چند برآورد شده است؟

 خواھد آورد، بيست و سه ھزار يورو  و دسته  ھزار يورو ب٢٣کلينش در بدل ھر خون ؤگفته است که ماين وکيل   

عجب دنيای . رود ھزار يورو باال می ٢٣ی فعلی به ئامريکا دالر ٢٠٠٠بدين صورت قيمت خون افغان ھا از 

 ھزار يورو اعطا کن، غايله را ختم شده اعالن کن و ٢٣ در نھايتبکش، خون بريزان، . وحشتناک و پر از بيرحمی

موش می کنند، که نه غايله ختم نيست، ھنوز آغاز غايله است، از يک طرف عزيزان اما اين جنايتکاران فرا. بس

مردم را می کشی و از طرف ديگر بدترين توھين به خونش روا می داری و ھر ليتر خونش را قيمت می گذاری، 

 اين چانه زنی بادر تقابل  انسان شرافتمند است که مگر برھر اين که در محاکم بوژوائی چه می گذرد، اھميت ندارد

 بگويد من برای مردم ستمديده و خانواده ھای مقتولين پول نمی خواھم، اين بدترين توھين به خون صريح و آشکار

اين کودکان، جوانان و ريش سفيدان عزيز منست، من خواھان انتقام ھستم انتقام و انتقام، آنھم با دستان توانای مردم، 

 . بی مقدارش در افغانستانلمان و ايادیانه دولت جنايتکار 
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  : زحمتکش افغانستان، فقيرتر شده اندۀ ھزار خانواد٢٠٠

خشکسالی، دشمن طبيعی مردم زحمتکش افغانستان بيشترين زيان و خساره را بر زحمتکشان، دھقانان و مالداران 

 ديگری ر از نيروی کار چيزکه برايشان غيوارد می سازد و اکثرا دھقانان ومالداران را به کارگرانی تبديل می کنند 

خصوص والياتی که در حال ه ھمين اکنون چھارراھی ھای کابل پر از زحمتکشان واليات مختلف، ب. باقی نمی ماند

حاضر با خشکسالی روبرو ھستند، شده و ھزاران تن ھر صبح در چھارراھی ھا منتظر يافتن کار روزمزدی می 

  .، که به سختی کار برايشان داده می شودباشند

خاطر کمبود ه  درصد زمين ھا ب۴۵با خشکسالی محصوالت زراعتی کاھش يافته است و تنھا در واليت فقير باميان 

د و کوچک دارد، کشت نشده است و زمين ھای کشت شده ھم رکه اين واليت دريا ھای فراوان خو آب، با وجودی

  .  پر از مشقتی روبرو شده اندسوخته و دھقانان با زندگی

افغانستان در حال حاضر با کمبود بيشتر از دو مليون تن غله روبرو است، در حاليکه ھمه می دانند که کشور ما 

که دولت مزدور فعلی در ضميرش کمک به زحمتکشان را حمل نمی کند  زمين ھای حاصلخيز دارد ولی از آنجائی

کارھای حامی سرمايه داران و تاجران می باشد و اجازه می دھد که به جای و ضمن اينکه يک دولت پوشالی است 

ی را از کشورھای ھمسايه وارد سازند و دھقانان ورشکست شده به نيروی ئی، تاجران مواد خوراکه و غذائزيربنا

  .ارزان کار سرمايه داران تبديل شوند

 مليارد دالر مھمات نظامی و تسليحاتی به ٢.٨ارزشدر حاليکه امپراتوری جھانی قرار است در ھشت ماه گذشته به 

افغانستان بدھد تا از طريق اردوی پوشالی، ھموطنان ما را به اسارتش درآورده و ھر نوع حرکت آزاديخواھی را 

 ھزار خانواده به پرتگاه فقر پرت می شود ولی ٢٠٠سرکوب کرده بتواند، تنھا با يک خشکسالی در ظرف دو ماه، 

پراتوری خونريز جھانی ارزش ندارد، زيرا با فقر مردم بھتر می تواند کشور ما را به استعمار بيشتر در اين برای ام

  . آورد

  

  :تلفات پوليس در افغانستان

 واشنگتن پست نوشته است که پوليس افغانستان نسبت به نيروھای اشغالگر و ارودی پوشالی بيشتر تلفات ۀروزنام

بر بنياد آماری که اين روزنامه ارائه کرده است روزانه در حدود . فزايش می باشدمی دھد و اين تلفات در حال ا

  . فيصد افزايش را نشان می دھد۵٠رسد که اين تلفات نسبت به ھر ماه  ھشت پوليس به ھالکت می

 "یارتش مل" درمقايسه به نيروھای خارجی و "پوليس ملی"روزنامۀ واشنگتن پست نگاشته است که تلفات نيروھای 

 پوليس کشته شده است ١۵۵۵ و در  سال گذشته بيشتر از ٢۶۶افغاستان درحال افزايش است و در ماه جون امسال 

  .که نسبت به تلفات اردوی پوشالی دو برابر زيادتر می باشد

در عين زمان اين روزنامه که منطقا به معلومات دست اول در دولت پوشالی دسترسی دارد، چون مطبوعات غربی 

ی از تمام جزئيات حتی با مھر اشد محرم در نخستين دقايق خبر می شوند، نوشته است که ئکا امريخصوصه و ب

  . ھزار پوليس سواد الزم ندارد١٣۵

 پوليس کشته می شود که بيشترين تلفات آن در حمله ھای ۶اما وزارت داخله می گويد که در يک روز بطور اوسط 

  . باشدانتحاری و ماين ھای کنار جاده می 
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  سرباز نيروھای اشغالگر امريکا به ۶۶در ھمين حال گزارش ھای رسيده خبر می دھد که در ماه اگست امسال  

  .ی مرگبارترين ماه خوانده شده استئو ماه اگست برای نيروھای امريکاقتل رسيده اند 

 

  


