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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٨

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧١(  
 

  . ناتوئی ھر روز جان توده ھای ستمديدۀ ما را می گيرندنھنگھایبين شغاالن طالبی و » جنگ«

 در واليت ھلمند به ئی در نتيجۀ بمب کنار جاده ١٣٩١ سنبله ٢۵اه که به روز شنبه  طفل بی گن٣ زن و ٩کشته شدن 

ی است که در نتيجۀ سگ جنگی ھای شغاالنی به نام طالب با کرکسان ماشين ئقوع پيوست، ادامۀ ھمان خونريزی ھا

 ددان طالبی که ئیدرنده خو. جنگی امپرياليست ھای اشغالگر  تنور وحشت و دھشت آن ھر روز گرم تر می شود

دانند، در سياست ھای اربابان دور و  می» نيرو ھای مقاومت«بيشرمانه آنھا را » چپ«عده ای از تسليم طلبان 

 آن ئی منطقه ئی امپرياليسم غدار امريکا و پادوئیی که از ستراتيژی آسيائنزديک آنھا نھفته است، سياست ھا

  .ھد داشتپاکستان، آب می خورد و سال ھای سال ادامه خوا

با القاعده » جنگ«ساخته و پرداختۀ امپرياليست ھای ريز و درشت که به بھانۀ » جنگ«ايجاد وحشت و دھشت در 

و تروريزم يازده سال پيش سناريوی آن ساخته شده، ھر روز گسترش يافته و جنگ افروزان سرمايه به سردمداری 

  .د را توجيه نمايندخواھند ادامۀ تجاوز و يلغار خو امريکا از اين طريق می

 وجود ندارد که ھه ایافغانستان، در دستان کثيف سرمايه است و ھيچ شک و شب» جنگِ «بدون شک دوام يا توقف 

که ديده می  ختم باران باروت و خون در افغانستان پيش زالو ھای شيرۀ جان انسان ھا بسيار ساده است، اما طوری

زرگری فعلی » جنگ« خود نرسيده و بايد به اين زودی ھا ئیژيک آسياشود ھنوز امپرياليست ھا به اھداف ستراتي

  .خاتمه نيابد و کشتار توده ھای نامراد ما کماکان ادامه داشته باشد

  

   دولت پوشالی کابل، از مقامی به مقامی پر زدندکرگسان

ه  دولت که ھيچ گوشاين. يکی از مسخره ترين دولت ھای جھان در طول تاريخ، دولت مزدور و پوشالی کابل است

 از آن به دولت نمی ماند، چنان اکت و ادا ھای دولت را می نمايند تو گوئی يکی از دولت ھای مدرن بورژوازی ای

  !!در عصر حاضر است
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 را به خود گذاشته اند، زير نام عدم »مجلس نمايندگان«اين دولت پوشالی که بی شرمانه نام » خوکدانی«چندی قبل 

افغانستان به حمالت ددمنشانۀ دولت کثيف و ضد مردمی پاکستان که روزانه صد ھا راکت » حکومت« ئیپاسخگو

ی از خاک افغانستان پرتاب نموده و در نتيجۀ آن ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به ئرا به بخش ھا

 را استيضاح نموده و "رزیک"داخله و دفاع » وزرای«خاک و خون کشيده شدند و خانه ھای شان ويران گرديدند، 

  . از چوکی ھای شان چخ کردند

 به نام سگ زنجيری امپرياليزمداخله و » وزير« به نام بسم هللا محمدی به حيث ه ایبعد از استيضاح جرثوم

 به لشکر مشاورين ارگ رياست "کرزی"حکومت » عزيز ُدردانۀ«رفت که اين دو  عبدالرحيم وردک انتظار می

که قبالً بی »  خوکدانی«يوست، اما چنين نشد بلکه شاه شجاع ثالث يکی از اين باشه ھا را به جمھوری خواھند پ

  . دفاع معرفی کرد» وزير«کفايتی و بيکارگی خود را در وزارت داخله به اثبات رسانده بود، اينبار به حيث 

ن حاجی دين محمد به حيث اين معرفی که روز چھارشنبه صورت گرفت و در آن انسان ھای جنايتکاری ديگری چو

داخله و باالخره جنايتکار » وزير«سرحدات، مجتبی پتنگ از خلقی ھای کار کشته و جنايتکار به حيث » وزير«

وحشی به نام اسد هللا خالد که از طرف عفو بين الملل به نقض حقوق بشر متھم گرديده و جنايات بيشماری در 

  . معرفی شدند» خوکدانی«به اعضای حاضر در » ملی«ی امنيت کارنامه اش ثبت گرديده به حيث رئيس عموم

ی گذاشته می شد، اما چنين نشد و دليل واضح و آشکار آن نزد أ به رکرگسھائيد و يا رد اين أبايد روز پنجشنبه ت

که در روز ھای بود،  کرگسھاتوسط اين » خوکدانی» «اعضای«ئيد أی تأاکثريت توده ھای ما جز خريداری ر

ئيد را به دست أی تأه و جمعه در کمپاينی که با مصرف صد ھا ھزار دالر صورت گرفته، باالخره توانستند رپنجشنب

  .    آورند

  

  توھين به اديان و عقايد انسان ھا، سرشت سرمايه است

برای . نظام سرمايه منحيث کثيف ترين و وحشی ترين نظام اقتصادی جھان به چيزی که فکر می کند، سود است

ن خود انظام با رفتار ھای وحشيانۀ مدافعاين . ن به سود ھای ھر چه زيادتر، ھيچ حد و مرزی را نمی شناسدرسيد

 درصد از مردم جھان تنگ ساخته است که حتی حيوانات ٩٠در سراسر جھان نه تنھا زندگی را به اکثريت قريب به 

که با وضعيتی که ھمين حاال جريان دارد، احتمال ادامۀ  و نباتات نيز از دست فجايع آنھا در امان نمانده است تا جائی

  .حيات برای تعداد زيادی از جانداران در کرۀ زمين تا چند سال ديگر، غير قابل تحمل خواھد بود

وضعيت ايجاد شده در چند روز اخير که باعث کشته و زخمی شدن ده ھا نفر در سراسر جھان گرديده و به عقايد 

  . توھين گرديده، يکی از مشخصه ھای بارز اين نظام استليون انسان يصد ھا م

لم توھين به پيامبر اسالم را با راه اندازی تظاھرات خشونت آميز در نشر فمسلمانان خشمگين در سراسر جھان 

کنند که ماشين جنگی نظام سرمايه با استفاده از اين وضعيت در حال طرح پالن ھای جديد برای  حالی محکوم می

 با بويناکترين ئیدر اين ميان امپرياليست ھای امريکا. حران ھای جديد در مناطق ديگری از جھان استايجاد ب

  .بنيادگرايان دنيا در حال گسترش جنگ غارتگرانه در کشور ھای سوريه و يمن می باشند

 با دامن زدن به ئیبا شناختی که از امپرياليست ھا وجود دارد، به دور از امکان نيست که امپرياليست ھای امريکا

 و تحريک احساسات مذھبی مردم در کشور ھای مختلف جھان، در حال تحکيم سفارت ئیاعتراضات ضد امريکا

ھای خود در آن کشور ھا و تجھيز و تسليح ھر چه بيشتر پايگاه ھای نظامی خود در سراسر جھان، برای راه 

  .شنداندازی برنامه ھای بعدی خود در مناطق ديگری از جھان با
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اقداماتی . سرشت امپرياليسم ايجاد بحران است و يکی از اين راه ھا تحريک احساسات مذھبی مردم جھان می باشند

 که باعث خشم وسيع مسلمانان جھان گرديد، سوختاندن ئیچون تھديد به سوختاندن قرآن از طرف کشيش امريکا

لم ھای که در آن  و نشر فد زيادی از مردم ما گرديد بگرام که باعث کشته و زخمی شدن تعدائیقرآن در پايگاه ھوا

توھين به مقدسات مردم جھان ديده می شود، برنامه ھای پالن شده ای می باشند که به دستور امپرياليست ھا صورت 

می گيرند تا از اينطريق با گسترش بحران ھا، منافع ستراتيژيک و طوالنی مدت خود را در مناطق ديگری از جھان 

  .  جو نمايند  وجست

  

  به سالمت برد که ايکاش نمی برد» کمپ بسشن جان«شھزاده ھری از  حملۀ طالبان بر 

لم توھين آميز به پيامبر اسالم، عده ای از ه نشر فبعد از اعتراضات مسلمانان خشمگين در سراسر جھان علي

که يکی از پر رفت و » کمپ بسشن «ئیجاسوس بچه ھای طالب با پرتاب نمودن چند راکت و نارنجک به پايگاه ھوا

، خشم خود را ستی برخوردار ائ جھان محسوب می گردد و از درجۀ امنيتی بسيار باالئیآمدترين پايگاه ھای ھوا

  .از اين طريق ابراز کردند

جا گرديده، حمالت در قسمتی صورت گرفته که ه  و انگليسی در آن جابئیاين پايگاه که در آن نيرو ھای امريکادر 

  .  نيز کشته شدندئی موقعيت داشته و در نتيجۀ اين حمله دو عسکر امريکائیر آن عساکر امريکاد

که چگونه چند طالب با راکت انداز و سالح ھای سبک به يکی از مھمترين پايگاه ھای نظامی امپرياليست ھای  اين

سيار دور اين پايگاه نيز حرکات د و از فاصله ھای بمی باش که از درجۀ بلند امنيتی نيز برخوردار ئیامريکا

ناً به اين ئموضوعی است که مطمکوچکترين جنبده ھا تحت کنترول می باشند، نزديک شده و بر آن حمله کرده، 

  . زودی ھا فاش نخواھد گرديد

ناً موجوديت شھزاده ھری در اين پايگاه بر حسب تصادف بوده و ھيچ ارتباطی به اين حمله نداشته است و ئمطم

 ھا بر پيامبر اسالم ئیتالفی توھين امريکا»  کمپ بسشن«که طالب ھا نيز ادعا کرده ھدف از حمله به پايگاه  چنان

رسيد و ملکۀ بريتانيا حداقل  نيرو ھای ناتو به شھزاده ھری ھيچ آسيبی نرسيده که ايکاش میۀ به گفت. بوده است

ساس می کرد، دردی که ھر روز و ھر ساعت ده ھا بار ھم که شده درد از دست دادن عزيزان خود را اح برای يک

مادر اين کشور آن را با تمام گوشت و پوست خود احساس می کنند و با از دست دادن عزيزترين اعضای فاميل 

ھرچند پرورش ملکۀ خون آشام بريتانيا در بستر سرمايه چه بسا -.خود، تا زنده اند زانوی غم در بغل می گيرند

 ايکاش اين حمله باعث کشته شدن شھزاده ھری می گرديد تا - نی در وی باقی نگذاشته باشدکمترين احساس انسا

امپرياليست ھای خونريز و جنايتگستر انگليس برای لحظه ای ھم که شده حس از دست دادن کسانی را احساس می 

 مار خوش خط و خال زنده  ندارند، اما افسوس که چنين نشد و اينه ایکردند که تاب تحمل دوری آنھا را برای لحظ

  .ماند تا به ھيوالی سيری ناپذير شيرۀ جان انسانھا مبدل گردد

 


