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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٩
 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧۴(  
  !ت باد کرزیليون گرسنه، شرمي م٩

 منحيث روز جھانی غذا تجليل می نمايد، اعالن نموده که اضافه  اکتوبر را١۶سازمان خوراکۀ جھان که ھمه ساله 

 اساس احصائيه ه در جھان با شکم ھای خالی شب ھا سر بر بالين می گذارند، از اين تعداد ب،ليون نفري م٨٠٠از 

جنگ عليه القاعده و «ليونی ماست، کشوری که به بھانۀ ي م٢٨ليون نفر آن مربوط به کشور ي م٩ھای منتشره، 

  . به اينطرف سر خط خبر ھای جھان بوده است٢٠٠١از سال » طالبان

با آنکه تاريخ کشور ما در ھر ورق خود جز ظلم و ستم بر اکثريت توده ھا از طرف رژيم ھای گذشته چيزی در 

 با .دھد خود ندارد، اما تاريخ چھار دھۀ اخير سير صعودی اين ظلم و ستم را به شکل بسيار بی رحمانۀ آن نشان می

روی کار آمدن حزب منفور دموکراتيک، بعد سگ جنگی جھادی ھا و به تعقيب آن امارت جھل و وحشت طالبی 

  . سياه ترين دوران ھای تاريخ ما رقم خورده است

اما با گذشت يازده سال از روی کار آمدن دولت مزدور و وابستۀ غرب نه تنھا وسعت جنايت عليه مردم ما توسط 

، طالبان وحشی و وابسته و اردوی پوشالی دولت کرزی کاھش نيافته، بلکه با ايجاد طبقۀ )ناتو(ه ماشين جنگی سرماي

 ،ين قرار گرفته و ھر روزفروش و خا دزد، وطنیدالل، مافيای اقتصادی و سياسی، اکنون تمام کشور در قبضۀ مشت

  . الم می گرددھست و بود سرزمين ما بر باد رفته و ثروت ھای روی زمين و زير زمين آن لي

در  ۵صد مردم زحمتکش، ستمديده و آزاديخواه ما با اقليت در  ٩۵ طبقاتی بين اکثريت اضافه از ۀدر اين مدت فاصل

اين در حاليست . رود صد مزدور، وابسته، جاسوس، وطنفروش و خودفروخته و استثمارگر ھر روز زياد شده می

  .ی دولت پوشالی کابل سرازير گرديده استئبی در کاسۀ گدا طرف اشغالگران غراز» کمک«که ميليارد ھا دالر 

ی را فراھم ه ئرسيدن به زندگی افسانصد زمينۀ در ۵امپرياليست ھای خونخوار در يازده سال گذشته، برای اقليت 

ی، موتر ھای آخرين سيستم و ضد مرمی، لذيذ ئياؤ بلند منزل ھا و خانه ھای رنموده و اين اقليت امروز صاحب

صد توده در ٩۵ غذا ھا، شيک ترين لباس ھا، سفر ھای خارجی وغيره امکانات زندگی گرديده و برای اکثريت ترين
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انتحار، انفجار، فقر، گرسنگی، بيخانمانی، بدبختی و آوارگی چيزی به ارمغان نياورده اند و نبايد از جز ھا 

  .اشغالگران چيزی جز اين توقع داشت

اه و انقالبی کشور ما به دور از ھر نوع وابستگی و نوکرمنشی به اشغالگران و که نيرو ھای آزاديخو تا زمانی

 مردمی را ايجا ننمايند و شعار خروج بدون قيد و شرط اشغالگران و –کشور ھای ھمسايه، جبھۀ مقاومت ملی 

 رفاه زندگی نمی سرنگونی رژيم مزدور و پوشالی را سر لوحۀ مبارزۀ خود قرار ندھند، نه تنھا مردم ما به آسايش و

  .رسند، بلکه ھر روز به لشکر گرسنگان اضافه می گردد

  

  !؟»جنايت«فرار از اردوی پوشالی، 

 امريکا قرار دارد، يکی از پوشالی ترين اردوھای ۀاردوی پوشالی افغانستان که در خدمت سياست ھای غارتگران

 ما به خاطر فقر و بيکاری به ۀات پائينی جامعطبق. طور مطلق در دست امپرياليست ھا قرار دارده جھان است که ب

جا می ه اما وقتی در چوکات اين اردو جاب.  نانی بدست بياورندۀد تا استخدام شده و لقمناين اردو مراجعه می نماي

رو می شوند، از ه شوند و با توھين و تحقير جنراالن و مقامات نظامی امپرياليست ھا و جنراالن مزدور افغان روب

ه را می توان در کشتن مربيان اشغالگر ب  پيدا کرده يا در صدد انتقام گيری می برآيند که نمونه ھای آنرتنفآن 

  . نظامی ھای اردو دانست و يا ھم از آن فرار کرده و دوباره به اين کانون مزدوری مراجعه نمی کنندۀوسيل

 اساس هاز اينرو ب. سير صعودی فرار از اردو ھم سبب نگرانی امريکا و ھم سبب نگرانی دولت پوشالی شده است

بر سالروان به نشر رسيده است، و اکت١٧ ۀ ويسا شمارۀی از آن در روزنامئگزارش نيويارک تايمز که بخش ھا

ی کنند، فرار آنھا به حيث جنايت اعالم شود که از اردو فرار مرا امريکا از دولت مزدورش خواسته است که کسانی 

  .و فراريان نيز جنايتکار خوانده شود

  

  :روسيه با ھر نوع پايگاه نظامی امريکا در افغانستان به شدت مخالف است

 والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه برای افغانستان و پاکستان در ديداری با ۀ ويژۀضمير قبولوف، نمايند

 اکتوبر سالروان گفته است که اين کشور با ھمکاری ايران، پاکستان، ١۵در مسکو روز دوشنبه، خبرنگاران افغان 

  .»بحران افغانستان از طريق راه حل منطقه يی می باشد«افغانستان، ھند و چين در صدد حل 

 ضعيف با موريت شکسته خورده است و افغانستان کماکان کشورأموريت ايساف در افغانستان مأاو گفته است که م

از اينرو .  ندارد٢٠١۴حکومتداری شکننده و نيروھای امنيتی ضعيفی است که توان دفاع از کشور را پس از سال 

ما می خواھيم از طريق ايجاد سيستم برخورد دسته جمعی «:او طرح منطقه يی روسيه را چنين بيان کرده است

ند، چين و کشورھای آسيای مرکزی سيستم مناسبات منطقه يی از جمله با حضور افغانستان، ايران، پاکستان، ھ

  ».سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ايجاد کنيم

از ھمين جھت روسيه به ھيچ وجه نمی خواھد، تا ھيچ «ضمير قبولوف در اين ديدار با صراحت بيان کرده است که 

لت افغانستان و اگر ملت افغانستان خوش پايگاه نظامی خارجی در خاک افغانستان وجود داشته باشد، حتی با توافق م

ھيچ وقت و در ھيچ . أمين کندبايد درنظرداشت  که نمی توان خوشبختی خود را به حساب امنيت ھمسايگان ت باشد،

  ».ی اين کار نشده است و در اينجا ھم نمی شودجائ

ی در يگاه نظامی امريکائافقت با ھيچ پا رئيس جمھور روسيه در مورد عدم موۀ ويژۀ نمايندۀاين صراحت لھج

 افغانستان ۀطور آشکار وارد قضيه بار ديگر ب افغانستان و ابالغ طرح منطقه يی نشان می دھد که اين کشور يک
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مين کرده بتواند، ولی اين غارتگر خلق روسيه  و کشورھای آسيای ميانه بايد أمی شود تا منافع امپرياليستی اش را ت

نھا که ھيچ گونه توافق با پايگاه ھای نظامی امريکا ندارد، بلکه کشور خود را مثل دوران بداند که ملت افغانستان نه ت

خصوص توده ھای زحمتکش آن به خوبی می ه تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی اشغال شده می داند و اين ملت، ب

  .دانند که چگونه به حساب اشغالگران برسد

  

  :از دست می دھدی خود را  ھزار افغان، بينائ٢۵ساالنه 

 اند، قربانی بوده اند و توده ھای افغانستان، توده ھای زحمتکشی که ھيچ گاه روی خوشبختی و آسايش را نديده

مردم زحمتکش ما را به برزخيانی ... کشتار، قتل، اعتياد، فقر، بيکاری، بيماری، اسارت، چپاول و. ستندقربانی ھ

  .ی کنندتبديل کرده که در مرز مرگ و زندگی جان م

در افغانستان نمی توان چه از زبان غارتگران خارجی و چه ھم از زبان دولتمردان پوشالی، خبر خوش در مورد 

  .ھر چه درد و رنج است، از آن زحمتکشان و فرزندان آنان می باشد. زحمتکشان شنيد

خود را از دست می دھد که ی يک چشم ئ ھزار افغان بينا٢۵ دولت پوشالی می گويد که ساالنه ۀاکنون وزارت صحي

ی، محيط زيست آلوده با دودھای تيل فقر، رژيم بد غذائ. دار کشور ماستاکثريت مطلق آنان زحمتکشان فقير و نا

  .ی خوانده شده استل نابينائاز عوام... ھای سرب دار و

  

  

 

 


