
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  

  افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ اکتوبر ١۶

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣٧(  
  

  :ايران ھم افغانستان را راکت باران کرد

اشغالگران دولت پوشالی را در آن نصب کند، در آن کشور سياست ھای وقتی کشوری مورد تجاوز قرار بگيرد و 

پياده می شود که مطابق به خواست اشغالگران بوده و دولت پوشالی کوچکترين صالحيتی نه برای پياده کردن 

  .سياستی و نه ھم برای اعتراضی ندارد

انی اسير  است، به خانه ای می ماند که افغانستان ما که اکنون به حيث يک کشور مستعمره در دست امپراتوری جھ

از . ھر کس ھر چه در آن بخواھد انجام داده می تواند و ھمسايه ھا نيز از ھر نوع خيانت نسبت به آن دريغ نمی کند

مدتھاست که دولت ارتجاعی پاکستان بر افغانستان، به خصوص در واليات کنر و نورستان راکت شليک می کند که 

انواده دھقان و زحمتکش آسيب ديده و از محل زندگی شان آواره شده  که اکنون در وضعيت در اثر آن صدھا خ

اما دولت پوشالی فقط الف و پتاق زده، کوچکترين کاری انجام داده نمی تواند، چون اين . بسيار بد به سر می برند

 کند و به ھيچ صدای اين دولت عليه دولت می داند که مردم افغانستان بر دولتی که خود نوکر بيگانه باشد حساب نمی

  . تجاوز بيگانگان لبيک نمی گويند

در حالی که راکت باران ارتش پاکستان بر افغانستان ادامه دارد، دولت آخوندی ايران نيز از اين مسابقه به عقب 

ه است که  ميزان سال روان بر قريۀ باريکۀ ولسوالی کنگ واليت نيمروز ھشت راکت شليک کرد٢١نمانده،  روز 

به اثر اصابت اين راکت ھا حداقل دو تن از زحمتکشان اين قريه به قتل رسيده و شماری مجروح شده و خانواده ھا 

اين راکت ھا در حالی شليک می شود که خريطه ھای يوروی جمھوری آخوندی به نام . اين محل را ترک گفته اند

 منطقا دولتمردان پوشالی نمی توانند عليه اين راکت چای پولی ارگ ھنوز وارد قصر رياست جمھوری می شود و

  .باران حداقل اعتراضی کنند و به سکوت ننگين که خاصۀ پوشالی ھاست، تن داده اند
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  :شورای امنيت ملل متحد و تمديد جواز اشغال کشور ما

موريت أاساس آن  م ه ميزان شورای امنيت سازمان ملل متحد اعالميه ای در نيويارک نشر کرد که ب٢١به تاريخ 

 عضو اين شورا صورت گرفته ١۵ ءراآسال ديگر تمديد گرديد و اين تمديد با اتفاق  ناتو در افغانستان برای يک

 اساس اين اعالميه از ناتو خواسته شده است که به فرستادن سربازان تازه، تجھيزات نظامی  و اکماالت هب .است

 مجوز اشغال امپراتوری جھانی ۀمان اين سازمان که به حيث صادر کننددر عين ز. شان به افغانستان  ادامه دھند

ه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و از دولت پوشالی خواسته است که ب" نقض حقوق بشر"عمل می کند از 

  .بايد تالش کند" حقوق بشری"نوبه خود در رفع نگرانی ھای 

شورای امنيت سازمان ملل متحد که خود جواز اشغال ! لل متحداين را می گويند وقاحت سياسی شورای امنيت م

 از اشغالگران جھانی خوب می داند که وقتی پای اشغال در ميان یکشور مارا صادر کرده است و به حيث مجمع

باشد صحبت در مورد حقوق بشر، عوامفريبی خاينانه است و از اينرو مردم زحمتکش افغانستان که قربانيان اصلی 

 ئینگ خونين استعماری ھستند اين سروصدای حقوق بشری اين شورا را به خوبی درک می کنند و آنرا جزاين ج

  .  از سياست ھای استعماری اين سازمان می دانند

بار ديگر ماھيت امپرياليستی اين نھاد  از طرف ديگر تمديد جواز تجاوز ناتو بر کشور ما از طرف اين شورا، يک

ناآگاھانه تا اکنون اين سازمان را ناجی مردم زحمتکش ما فکر می اگر که   گذارد و آنانیجھانی را به نمايش می

ی می کردند حال بايد ديگر درک کرده باشند رھنمائ ما را به دروازه ھای متعدد اين سازمان ۀکردند و خلق ستمديد

سر می بردند و بايد فھميده باشند که اين شوراھا محض برای شکل و شمايل دادن تجاوز ه که در چه انحراف جدی ب

برند و ھر نوع خواست و داد  کامل به پيش می" ايمان"ساخته شده اند و تجربه نشان داده است که اين وظيفه را  با 

  .رود خواھی از اين سازمان، ساده لوحی سياسی به شمار می

  

  :ردم مادولت پوشالی، دشمن م

 دولت پوشالی انجام ۀ زندان و توقيف خان۴٧ اسير در ٣٠٠ی که از ئ سرو ملل متحد در اين اواخر بر بنيادسازمان

 برخورد نادرست صورت می گيرد و ءخانه ھا با اسرا داده است گزارش می دھد که در اين زندان ھا و توقيف

  .می شوند" نورم ھای جھانی شکنجه "خالف

نيز يادآوری شده است که نيم زندانيان در اين زندان ھا شکنجه " ملی"مچنان  از زندان ھای امنيت در اين گزارش ھ

 صفحه نشر شده است از شکنجه ھای غير انسانی ٧٠می شود ولی در اين گزارش ملل متحد که در بيشتر از 

  .اشغالگران چيزی گفته نشده است

 طبقاتی ۀ درصد مردمی زندانی ھستند که پاي٩٩ افغانستان بر ھمه معلوم است که در حال حاضر در زندان ھای

اين مردم در . شان به طبقات نادار يعنی دھقانان و کارگران بر می گردد که ھر کدام بنا بر علتی زندانی شده است

ند د که جنايت ساالران اصلی که ھر روز جنايت و قتل و کشتار انجام می دھند در پله ھای بلنحالی زندانی می شو

که دولت مزدور فعلی دولت اين  جا خون مردم ما را می مکند ولی از آنجائی قدرت لميده اند و با اشغالگران يک

ھيچ کدام نمی توانند دست شان را به اين جنايت " ملی"ستمگران می باشد نه پوليس و نه زندان بان و نه امنيت 

حرکت کنند، بايد " قانون"فقر و بدبختی ناگزير اند خالف مگر مردم عزيز ما را که بنابر . ساالران نزديک نمايند

که سگان بی مقدار استعمارگران می " ملی"نام امنيت و پوليس ه و جالدانی ب پشت ميله ھای زندان قرار بگيرند

  .باشند، آنانرا شکنجه می کنند
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  :جاسوسان سيا در افغانستان باقی می مانند

دست آورده است قرار است ه  اساس معلوماتی که از کاخ سفيد به بس می نويسد کهآژانس خبری اسوشيتد پر

تاريخ اتمام  که ٢٠١۴ اين کشور پس از سال ۀو نيروھای ويژ) سی آی ای(جاسوسان سازمان استخبارات امريکا 

 ی از افغانستان است، در افغانستان باقی بمانند و جنگ ضد تروريزم و ضد شورش را تا دهخروج نيروھای امريکائ

طور چشمگيری در امور افغانستان افزايش خواھد ه د و نقش اين نيروھا در سالھای آينده بنسال آينده نيز به پيش ببر

  .يافت

در حال حاضر در افغانستان صدھا جاسوس سی آی ای در بخش ھای گونه گون مصروف جاسوسی و ھدايت دولت 

حمله ) محل اين سازمان در افغانستان(تل آريانای کابل پوشالی  می باشد که چندی قبل بر مرکز اين جواسيس در ھو

جا گذشت، قبل از اين يک جاسوس دو طرفه بر مرکز اين جواسيس در واليت ه ای صورت گرفت که چند کشته ب

  . انتحاری انجام داد که در آن ھفت تن از اين جواسيس کشته شدندۀخوست نيز حمل

  

  :ند درصد ترياک توليد می ک۵٣ھلمند ھنوز ھم 

 استعمارگران اشغال شد، اين کشور بد ترين ريکاردھای جھان را از آن خود می ۀوسيله که کشور ما ب پس از آن

 درصد ترياک ٩٠افغانستان در حاضر . تروريزم، قتل، کشتار، خشونت، بی سوادی، فقر و توليد مواد مخدر: سازد

 آن برای کشت ترياک مساعد است، ی که آب و ھوادرصد آن در واليت ھلمند ۵٣جھان را توليد می کند که تنھا 

سر می برند و از يک طرف قربانی استعمارگران ه دھقانان ھلمند که در بدترين وضعيت زندگی ب.  کشت می شود

می شوند و از طرف ديگر قربانی انتحارھای طالبی و از سوی ديگر تحت شکنجه و استبداد  پوشالی ھای محلی 

  .مان قربانی توليد مواد مخدر نيز ھستندقرار دارند، در عين ز

 اصلی را باندھای قاچاقبر که با ۀبا آن که دھقانان شب و روز بر روی کشت کوکنار کار و زحمت می کشند اما فاي

 درصد آن به ٣خصوص امريکا و انگليس و دولت پوشالی و طالبان ارتباط دارند، می برند  و تنھا ه استعمارگران، ب

  .درس دھقانان می

  

  


