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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧٣(  
  :دولت ھای پوشالی، دولت ھای ورشکسته و در سراشيب سرنگونی

شه در حالت ورشکستگی و در سراشيب سرنگونی تاريخ نشان داده است که استعمارگران دولت ھای پوشالی را ھمي

دولت . دنرا ھميشه به حيث مزدور و نوکر با خود داشته باش نگه می دارند تا از اين طريق اعمال فشار کرده و آنان

  . خوب اين نوع دولت ھاست، دولت پوشالی، ورشکسته و ھر لحظه در سراشيب سرنگونیۀپوشالی کشور ما نمون

حران در گزارش تازه ابراز داشته است که دولت افغانستان در حالت نابودی قرار دارد و امکان گروه بين المللی ب

اين گروه که . ، سال خروج قسمی نيروھای غارتگر در اين کشور ديده می شود٢٠١۴جنگ ھای داخلی پس از سال 

وليس پوشالی نيز اشاره مرکز آن در بروکسل قرار دارد در اين گزارش به وضعيت نامناسب اردوی پوشالی و پ

  . را ھنوز کسب نکرده است٢٠١۴مين امنيت پس از سال أکرده که توان ت

را آغاز جنگ  را چتيات خوانده و آن رو  شده است و محتوای آنه دولت پوشالی روب» تند«اين گزارش، با واکنش 

نات اربابان خود وابسته است و نه دولت پوشالی  که به پول و امکا. روانی عليه دولت افغانستان اعالم کرده است

 ۀاست، دولتی است که با قطع جيرھم رو ه ب تنھا که حمايت توده ھارا با خود ندارد بلکه با انزجار شديد مردم رو

را در حالت   سرنگون خواھد شد، چيزی که امپريالست ھا ضمن تجھيز و تمويل آن، عمداً آن،دريافتی از اربابان

   .برزخی نگه داشته است

بر اساس گزارش بی بی سی ، ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا در تازه ترين اظھاراتش در مورد افغانستان گفته 

است که بريتانيا پس از خروج نيروھايش از افغانستان، کشوری را پشت سر خود نخواھد گذاشت که مکمل و بدون 

  !!ضعف باشد

  

   !!کرزی الف می زند،  ليون پنيتا اربابی می کند

حامد کرزی رئيس دولت پوشالی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی اخيرش گفت که امريکا با صداقت تمام عليه 

او ضمن اشاره به راکت پرانی . تروريزم نمی جنگد و سنگرھای اصلی تروريست ھا را مورد ھدف قرار نمی دھد
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 را با سالح ھای سبک مسلح ساخته و از  ھای پاکستان در مناطق سرحدی کنر گفت که امريکا اردوی افغانستان

اين . دادن سالح ھای سنگين به اين نام که امريکا از تماميت ارضی افغانستان دفاع خواھد کرد، خودداری می کند

 سنگين در اختيار اردوی ۀکه امريکا تجھيزات و اسلح پوشالی ضمن ھشدار ھای بچگانه گفت که در صورتی

  !!.را از روسيه، چين و ھند خريداری کند ستان ناگزيز خواھد شد آنپوشالی نگذارد، دولت افغان

اين ھشدارھای بچگانه و نازھای کرزی از جمله نازی ھای رئيس دولت پوشالی است که ھنوز ھم چای پولی خود 

نيدن با ش.  امپرياليست ھای گوناگون تمويل می شودۀوسيله  انکشافی آن بۀرا از ايران می گيرد و صد در صد بودج

ا وزير دفاع امريکا، با غر و فش ارباب گونه کرزی را متوجه ساخت که به جای يتاين اظھارات مسخره، ليون پن

  .ھای  امريکا را بداند و به جای انتقاد بايد از امريکا قدردانی کند» قربانی«اين الفيدن، قدر 

  

  :ندزنان در جنگ استعماری و ارتجاعی کنونی، بيش از ھمه قربانی می دھ

ازدھم می شود، جنگ به شدت استعماری و ارتجاعی  است که نخستين دوجنگ افغانستان که اينک وارد سال 

حقوق «امپرياليست ھا اين جنگ را به بھانه ھای گوناگون از جمله . قربانيان آن زنان و کودکان زحتمکش می باشد

می گذرد، اما در اين سالھا نه تنھا که زنان » جنگ برای حقوق زن«راه اندازی کردند و اينک يازده سال از » زن

به کوچکترين حقوق خود دسترسی پيدا نکرده اند بلکه بيش از پيش مورد ستم و آزار قرار گرفته و با گذشت ھر 

  .روز بر شمار قربانيان آن افزوده می شود

 قتل ۶٠می گويد که در ھفت ماه گذشته سال روان  شمسی، بيش از » ون مستقل حقوق بشر افغانستانکميسي«

چنانچه خود اين کميسيون اشاره می کند، اين .  مورد تجاوز جنسی در اين کميسيون ثبت شده است٣٣ناموسی و 

  .رو ھستنده آن روبآمار ثبت شده کمتر از آمار واقعی است که در گوشه و کنار افغانستان زنان با 

 واليات از ۀندانان امنيۀ دولتی به شمول قومامپرياليست ھا، جھادی ھا، روحانيون فاشيست، طالبان، مقامات بلند پاي

را در شعله ھای  جمله کسانی ھستند که با بيرحمی تمام زنان را می کشند، بر آنان تجاوز می کنند و با خشونت آنان

  . دريغ نمی کنندی بدن اين ستمديده ھااز قطع اعضاآتش سوختانده و 

ی ند از ھر نوع ستم رھائزنان فقط در مبارزه عليه امپرياليزم و استثمار و رزميدن برای برابری است که می توان

  .پيدا کند

  

  :مالھا، سوداگران قتل و ترور

. گوش ھا را کر ساختی در مورد محمد، غوغا و ھياھوی سوداگران دين و مذھب امريکائ ۀپس از فلم  ساخته شد

اين غوغا نسبت به ھمه جا، حتی نسبت به عربستان سعودی، در پاکستان و افغانستان بسيار بلند بود و مالامام ھا و 

در پاکستان يکتن از رھبران حزب عوامی . روحانيون ھر کدام در اين بازار به فروش متاع خود مصروف بودند

  ! نقدی تعيين کردۀ فلم جايزۀی آورد، برای کشتن سازندنيشنل که اکت و ادای سکيوالريستی در م

 امپرياليست ھا، يکی از مالھای کثيف و ۀوسيله اما در افغانستان به تاريخ ھفتم اکتوبر روز اشغال کشور ما ب

 فلم توھين آميز به محمد را بکشد ۀجاسوس به نام مير فاروق حسينی در افغانستان اعالم کرد که ھر کسی که سازند

 دست زحمتکشان خورده است و در ۀاين طفيلی که ھميشه از آبل.  نقدی سه صد ھزار دالری خواھد دادۀه او جايزب

کنج مسجد چون انگل زندگی کرده است، معلوم نيست اين سه صد ھزار دالر را از کجا آورده که اکنون برای کشتن 

  .يک انسان به شکل پاداش می پردازد
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 دين را به سودا و سوداگری تبديل کرده است، اگر واقعا به دينش باور دارد بدون تعيين  کثيف مذھبی کهۀاين جرثوم

جايزه و پاداش بايد خود وارد عمل شود و انتقام بی حرمتی به پيغمبرش را خود بستاند، چرا او بايد در کنج مسجد 

  . ترور را انجام بدھدۀچون طفيلی بخوابد و بخورد و قرائت کند و ديگران وظيف

  

  ! حقهتظاھرات محصالن پوھنتون تعليم و تربيه، شورش ب

  تحصيلی شان به ۀسسۀ کابل در اعتراض به نام گذاری مؤش از دو ھفته است که محصالن پوھنتون تعليم و تربييب

 تعليم و تربيه برای ۀنام سر جالد و جنايتکار مشھور، برھان الدين ربانی دست به تظاھرات زده و خواھان نام ساد

 شورش ھای بعدی و ۀاين نطف. ندراه انداخته اه حقی به اين جوانان دختر و پسر شورش ب. پوھنتون شان می باشد

  .نخستن جنين آگاھی حصول حق و حقوق خود است

زخمی شده و يا » خوکدانی« در جريان تظاھرات چندين روزه، تعدادی از اين تظاھر کنندگان با موتر ھای وکيالن 

می رساند که چھارتن اين تظاھر )  اکتوبر٨(تم پوليس پوشالی قرار گرفته و تازه ترين خبر ھم مورد ضرب وش

  . پوليس توقيف شده استۀوسيله کنندگان ب

اين جوانان آگاه بايد بدانند که با مراجعه به پارلمان پوشالی و رئيس دولت پوشالی ھيچ دردی را دوا کرده  نمی  

ن کنونی را از در  ننگيۀ آنان بايد اعتراض شان را ادامه بدھند و با دستان خود لوح.توانند، چنانچه خود شاھد بودند

  . پوھنتون  تعليم و تربيه را دوباره نصب کنندۀداشته و بر جای آن لوحپوھنتون شان بر

  .و در توسعه و گسترش آن بايد تالش ھمه جانبه صورت بگيردنموده از اين شورش بايد حمايت 

 


