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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ سپتمبر ٢۵

  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣٢(  

 

:برھان الدين ربانی کشته شد  

افغانستان و از طرف دولت پوشالی و رئيس شورای عالی صلح برھان الدين ربانی رھبر جمعيت اسالمی افغانستان 

 انتحاری کشته ۀ سنبله در منزلش در کابل از طرف يک حمله کنند٢٩اسالميست روز مشھور يک از جنايتکاران 

صوم ستانکزی مشاور امنيتی و رئيس داراالنشاء شورای صلح و مولوی رحمت هللا واحد يار عمشد، در اين رويداد 

دھم امنيت ول دعوت اين شورای پوشالی زخمی شده اند که اکنون در رياست ؤسين رھبری طالبان ومعضو پيش

  .سر می برنده  ب، دولتی را داردۀوليت حفظ رجال برجستؤپوشالی که مس

 نخستين مزدوران و جاسوسانی بود که در زمان صدرات ذوالفقار علی بھتو به پاکستان رفتند ۀبرھانی ربانی در جمل

بعد مثل گلبدين جنايتکار و ساير قائدھای تنظيمی در زمان اشغال . ر آغوش استخبارات اين کشور قرار گرفتندو د

 جاسوسی کابل ۀآی پاکستان محکمتر چسبيدند و به فرمان اين الن. سا.  شوروی سابق به پستان آیۀوسيله کشور ما ب

شبيه ا را قتل عام کردند و کشور را به ويرانه ای ھزار ھموطن م۶۵را سوختاند و در جنگ ھای تنظيمی بيشتر از 

  .پس از جنگ جھانی دوم ھمسان ساختنداروپا 

برھان الدين ربانی در زمان رياست جمھوری مسخره اش، از جنرال حميد گل که دشمن درجه يک مردم زحمتکش 

اين . وی اسالمی بسازدما است، دعوت کرد تا به حيث مشاور او در ارگ رياست جمھوری کار کند و برايش ارد

 ۀوسيله  کثيف، طالبان را فرشته ھای صلح خواند و بعد در زمان نخستين روزھای اشغال کشور ما بۀجرثوم

  . اين نيروھا شدۀوسيله ی با شور و شعف فراوان خواھان بمباردمان بيشتر کشور ما بئامپرياليست ھای امريکا

از ھمين روز تمام جنايتکاران جھان از اوباما گرفته تا بان کی مون، نام افغانستان بود و او يکی از جنايتکاران ب

منشی ناتو، صدراعظم بريتانيا، احمدی نژاد و پوشالی ھای داخلی به مناسبت مرگ او پيام داده اند و بی جا نيست که 
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ا مرگ او اندوھگين قاضی حسين احمد يکی از بنيادگرايان کثيف پاکستان او را دوست و ھمدرد افغانستان خوانده و ب

  .شده است

  

  : کندھاری ھا  به خشم می آيند

 سوم کندھار يک مھمان را کشتند، مردم اين ۀ سپتمبر پس از آنکه طالبان در يکی از مساجد حوز٢١در شامگاه 

د که بی ھوش شدند و بع محل به خشم آمده و بر طالبان مسلح يورش برده آنانر ا زير لت و کوب قرار دادند تا اين

به ی ئ صحراۀ محاکماخود بکاش چنين نمی کردند و ولتی سپردند، که ايولين دؤ در حالت بی ھوشی به مسار آنان

  .آنان رسيدگی می کردندجنايت 

جنايتکاران طالب که در جنايت مرزی نمی شناسند، با جنايت ھای شان مردم زحمتکش را به ستوه آورده و از 

 امريکا می رقصد و نمی تواند کوچکترين کاری را به ايشان انجام دھد، ناگزير که دولت پوشالی ھم با دھل آنجائی

  . در کنار طالبان جنايتکار به حساب دولت پوشالی و استعمارگران نيز برسندتابه حرکت آيند بايد خود مردم 

  

 :نگی روبرو ھستندرس مليون انسان با گ٣ 

نگی رس مليون انسان با گ٣ واليت کشور، بيشتر از ١۴در اکسفام در تازه ترين گزارش به نشر سپرده است که 

که به اين  رود در صورتی ی کاھش يافته است و خطر آن میئمحصوالت غذابه اثر خشکسالی، . روبرو ھستند

  . از ھموطنان عزيز ما در معرض گرسنگی قرار خواھند گرفتیمعضل رسيدگی جدی نشود، تعداد بيشتر

را برای  درصد گندمی که مردم آن ٨ غرب کشور، خشکسالی سبب شده است که در واليات شمال، شمالشرق و

  .خوراک و يا فروش استفاده می کرده اند، ضايع شود

 طبقاتی دھقانی دارند، با گرسنگی روبرو می شوند ۀليون انسان زحمتکش که اکثرا پايي م٣در افغانستان در حالی  

برای کشتن ھمين زحمتکشان به مصرف می رسانند، دولت پوشالی ليارد ھا دالر را يکه استعمارگران خارجی م

 اين ۀليون ھا دالر را در فساد برنامه شده به جيب پوشالی ھا واريز می سازد و ھر روز سرمايه گذاری تازيم

  .وحوش پوشالی در پايتخت و ساير شھرھای بزرگ کشور نمايان می شود

ليون ھا افغانی را به يليون انسان زحمتکش با گرسنگی روبرو است که فھيم جنايتکار مي م٣در افغانستان در حالی 

خاطر سگ ھا و اسپ ھايش به مصرف می رساند، ساير پوشالی ھا ويال می سازند و سرمايه گذاران و فيودال ھا 

  .که حمايت مستقيم استعمارگران را با خود دارند، ھر روز پولدار و پولدارتر می شوند

ن يکی از ننگ ھای تاريخ است که در قرن بيست و يکم و با فريادھای ننگين شماری از ايدئولوگ ھای سرمايه اي

و اين نشان می . نگی بايد بکشندرسدر کشور ما که سرمايه داری را پايان تاريخ اعالن می دارند، ھنوز انسان ھا گ

  . نه ای در جھان باقی نماندرس و بايد به جلو برود تا گ طبقاتی بايدۀدھد که ھنوز پايان تاريخ نيست و تاريخ مبارز

  

  :ليون دالر مواد مخدر در باغراني م١۵٠به ارزش 

ی است که برای موادمخدر ئولسوالی باغران که در شمالغرب واليت ھلمند موقعيت دارد، يکی از ولسوالی ھا

  .مشھور است، اين ولسوالی در اختيار طالبان قرار دارد

ی گفته است که آنھا با نيروھای ئ نيروھای استراليا،گرفته در عملياتی که در اين ولسوالی صورت  سنبل٢٨روز 

 ١۵٠ توليد مواد مخدر از ميان برده شد که در آن به ارزش ۀافغانی يکجا اين عمليات را انجام داده اند،  يک کارخان
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يکی از بزرگترين فابريکه ھای مواد مخدر اين در پنج سال گذشته . ليون دالر مواد مخدر ھم نابود گرديده استيم

  .شد که نابود بود

 مواد مخدر ۀ کشور، يکی از کشورھای اصلی صادر کنند۴٩افغانستان در حال حاضر، زير چکمه ھای اشغالگران 

  گفته میداشتهروند صعودی مواد مخدر زرع و تجارت وسيله اشغالگران، ه  اين کشور بۀبا اشغال ده سال. می باشد

 در جھان به ارزش ٢٠٠٩در سال . شود که اين اشغالگران خود ميلياردھا دالر تا اکنون از اين تجارت سود برده اند

 مليارد دالر آن مربوط به افغانستان بود که قربانيان اصلی آن ۶٢ مليارد دالر مواد مخدر توليد شد که نزديک به ۶٨

  .نيز زحمتکشان کشور ما  ھستند

  

  :نه، سبب خشم مردم  ما می گرددعمليات ھای شبا

جنايت چه از طرف شب باشد چه از طرف روز، جنايت است و ھر جنايت آنھم از جنس اشغالگرانه اش، انزجار، 

  .نفرت، خشم و باالخره خيزش ھای مردم ما رامی تواند با خود داشته باشد

ه است که افزايش حاد عمليات شبانه باعث در اين اواخر، مرکز مطالعات نھاد اجتماع آزاد در نيويارک گزارش کرد

ی ھا گفته شده است که شبانه چھل عمليات ئه استناد ناتودر اين گزارش ب. رنجش و خشمگينی روزافزون شده است

  .تقريباً در اين چند ماه اخير صورت گرفته است

ا می شود بلکه آنرا يک عمل اما اين نھاد بايد بداند که عمليات شبانه وروزانه نه تنھا که باعث رنجش مردم م

ً روزی  به ن امپرياليستی و اشغالگرانه می دانۀجنايتکاران ن را در آتش اخاطر ھمه اين عمليات، متجاوزد که حتما

  . ندانتقام خواھند سوختاند

  

  :لمانی شکار حمالت بمیااشغالگران 

 دست دارند، تنھا در کشتار و قتل مردم مالمانی در کنار امپراتوری جھانی، به حيث امپرياليست ھا در ااشغالگران 

اکنون .  تن از ھموطنان ما را در واليت کندز کشتند٢٠٠ی دو سال قبل اين غارتگران نزديک به ئيک حمله ھوا

ه لمان می گويد که حمالت بمی بر نيروھای اين کشور باندان عمومی نيروھای اشغالگر جنرال مارکوس کنيپ قوم

 درصد ١۵٠او گفت که در سال جاری ميالدی حمالت بمی بر نيروھايش . فته استطور چشمگيری افزايش يا

جا کردن بمب ھای کنار جاده يکی از بزرگترين تھديدات برای ه او گفته است که انفجار و جاب. افزايش يافته است

  .رود لمانی در افغانستان به شمار میانيروھای 

 نفر تلفات داده اند و تنھا در ماه دسمبر امسال در يک ۵٣بيشتر از  تا اکنون ٢٠٠٢اين نيروھای اشغالگر از سال 

  .  تن از نيروھای اين جنايتکاران کشته شدند٧حمله 

  

  

  

 

  


