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  افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۴

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣٩(  
  

  :افغانستان سرزمين گورھای دسته جمعی

تعمار را تجربه کرده است و جالدان خلقی و پرچمی، جھادی و طالبی  کشوری که در سه دھۀ گذشته، حداقل دو اس

و اکنون جنايتکاران ناتوئی با شرکای داخلی و خارجی آنھا از ھيچ نوع جنايت و کشتار و قتل و خونريزی در اين 

  .سرزمين لحظه ای دريغ نکرده اند، منطقا بايد سرزمين گورھای دسته جمعی باشد

 –ته جمعی در واليات مختلف کشور کشف شده است که شماری از آن به زمان جالدان خلقی تا اکنون ده ھا گور دس

پرچمی ارتباط می گيرد، شماری ھم به جھاديان اسالميست و شماری ھم به دورۀ امارت اسالمی و وحوشی به نام 

، مردم زحمتکش طالب، ولی چيزی که آشکار است ھمه قربانيانی که در اين گورھای دسته جمعی دفن شده اند

  .نام ھای مختلف به قتل رسانده استه  آن را ب،افغانستان بوده اند که طرف ھای درگير و مخالف ھر کدام

نام سياب در شش کيلومتری ولسوالی ه  که کشف شده است در واليت تخار در منطقه  ای بآخرين گور دسته جمعيی

 سگ جنگی اسالميست ھای ۀصوص ولسوالی رستاق منطقخه که واليت تخار و ب از آنجائی. رستاق موقعيت دارد

  دفن شده در يک گور دسته جمعی از نمونه ھای قتل اين ۀتنظيمی بوده است، به احتمال قوی که قاتالن اين ھمه مرد

ولين محلی واليت تخار که عمدتا به جنايتکاران شورای نظار و جمعيت  که مسؤرھزنان خاين باشد؛ با وجودی

  . پرچمی شان ارتباط می دھند–ط ھستند، اين گور دسته جمعی را به برادران جنايتکار خلقی اسالمی مربو

  

  : در جنگ استعماری افغانستان ھزينه می پردازندامپرياليزم جھانیمزدوران 

جھانی با دوست نزديکش بريتانيا از جمله مخوفترين قاتالن روی امپرياليستی  جنايتگستر يک کشورامريکا به حيث 

. مين ھستند که به خاطر منافع امپرياليستی به قتل و کشتار خلق ھای جھان از جمله افغانستان و عراق می پردازندز
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خصوص ه به خاطر تطبيق سياست ھای استعماری و پيشبرد جنگ قاتالنه، نوکرانی از اروپا بتبانی امپرياليستی اين 

  . مردم افغانستان بجنگند عليهان تا در کنارشنداز اروپای شرقی استخدام کرده ا

 نخستين قطعه اش را به افغانستان فرستاد تا در ٢٠١٠يکی از اين کشورھای مزدور مونتی نگرو است که در مارچ 

 ميزان به ٢٨بورو وچينچ وزير دفاع اين کشور روزپنجشنبه . کنار بادار جھانی اش به قتل و کشتار مردم ما بپردازد

 مليون يورو ھزينه ٢موريت مونتی نگرو در چارچوب ايساف در افغانستان ساالنه أپارلمان کشورش گفته است که م

  . ھزار يورو می باشد۴٣ ھزار يورو و در سوماليا ٨٩که اين ھزينه در اليبريا  دارد، در حالی

  

  : مجروح بر جا گذاشت١١بمباری استعمارگران در کنر 

ن بی وقفه مورد حمالت وحشيانه و تروريستی استعمارگران کنر يکی از واليات افغانستان است که مردم زحمتکش آ

 دالر که بدترين توھين به خون ٢٠٠٠ی ھا قرار می گيرند که بعد با پرداخت ه خصوص امريکائخارجی، ب

زحمتکشان برومند کشور ماست، غايله پايان شده اعالن می شود و رئيس پوشالی نيز اشک تمساح ريخته، 

  !!!!!ھا، آنانرا اشغالگر خواھد خواند" ملکی"ی کند که درصورت ادامه کشتار م" تھديد"اشغالگران را 

ی ر طی بمباری يازده تن از کنری ھابار ديگر ائتالف اشغالگران در ولسوالی غازی آباد کنر د  ميزان يک٢٩روز 

  .را ھدف قرار داد که ھمه مجروح شدند) دھقانان(زحمتکش 

زحمتکش افغانستان است که بيشترين قربانی را در جنگ کنونی استعمار می دھقانان افغانستان از جمله طبقات 

 فيوداالن که جانب اشغالگران می باشد، از طرف ديگر از ۀپردازد، اين طبقه از يک طرف قربانی حمالت وحشيان

ز طرف ديگر  مالکانه قرار می گيرد و اۀپايگاه مطمئن امپرياليزم در کشور ما به شمار ميرود مورد استثمار بھر

  .حوادث طبيعی از قبيل سيل، زلزله و خشکسالی ھم آنان را از پا در می آورد

در حال حاضر افغانستان سخت ترين خشکسالی را تجربه می کند که باز ھم قربانی اصلی آن زحمتکشان کشور ما 

 مليون نفر  در افغانستان زير خط ٧اعالن کرده است ھمين اکنون بنابر آماری که وزارت پوشالی زراعت . می باشد

  . دھقان می باشدۀفقر زندگی می کنند که بيشتر از دونيم ميلون آن از طبق

  

  :پرياليست، عاشق سينه چاک استعمار افغانستانامسوسيال چين 

 راه سرمايه داری را در پيش پس از آن که رويزيونيزم دن سياوپينگی بر چين حاکم شد، اين کشور آھسته آھسته

ی ھای امپرياليستی در کشورھای آسيائزودترين فرصت وارد فاز امپرياليستی شد که با سرمايه گذاری ه گرفت و ب

  . ی التين عمال به يک کشور امپرياليستی تبديل شد، کشورھای افريقائی و کشورھای امريکا)ه خصوص پاکستانب(

 جنگ افغانستان در کنار امريکا قرار گرفت و با ارسال ۀاليزم شوروی در قضيچين در زمان تجاوز سوسيال امپري

 ۀوسيله اين کشور پس از اشغال افغانستان ب. سالح چينی بازوی نظامی جھادی ھای اسالميست را تقويت نمود

ی اش را در امپرياليزم امريکا و نصب دولت پوشالی، دولت پوشالی افغانستان را به رسميت شناخت و سرمايه گذار

 مليارد دالری سرمايه گذاری در بخش ۴زودی طرح ه چين ب. بخش ھای مختلف از جمله معادن افغانستان آغاز کرد

  . معدن مس عينک را به دولت پوشالی ارائه کرد که سرمايه گذاری آن را از خود ساخت

ار می کند در اين اواخر در مصاحبه ووو گانگچين که از دو سال به اينسو در افغانستان به حيث ديپلومات چينی ک

ترز گفته است که خشونت و ناامنی در افغانستان نمی تواند جلوی سرمايه گذاری چين را يای با آژانس خبری رو
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او اين صحبت ھا را پس از آن می کند که شرکت نفتی چين چند روز قبل قرارداد استخراج نفت شمال را . بگيرد

  .ی است را با خود ھمراه داشتزاد که مدير يک شرکت نفتی امريکائ پسر زلمی خليل کرد، قراردادی که خشمءامضا

که   سود و سواد ھر نوع تاوان و خطر را قبول کرد و از آنجائیۀاين ديپلومات چينی گفته است که بايد در معامل

ی خارجی و ناامنی ھا مند است و خروج نيروھاه افغانستان منابع سرشار زيرزمينی دارد، چين به اين کشور عالق

 در مناطق ناامن تر از افغانستان که اشاره به ، چين اثر منفی گذارد، زيرا چين قبل از اينۀنمی تواند بر اين عالق

ه امپرياليست چگونه بسوسيال سودان و سوماليا است، سرمايه گذاری نموده است، و اين نشان می دھد که چين 

پا لچ کرده است و با تمام رقابتی که با امپرياليزم امريکا دارد، اشغال او را در خاطر غارت منابع سرشار افغانستان 

حال حاضر به سود خود می بيند و ھمين است که از سود و سودا و عالقه و اطمينانش بر دولت پوشالی صحبت می 

  .کند

  

  : دولت پوشالیاعتراض مردم عليه ماشين قدرت

 طبقاتی، ماورای طبقاتی ۀ ديگر تعريف شده است، در جامعۀعليه طبقدولت که به حق ماشين سرکوب يک طبقه 

 سياسی ۀدولت پوشالی افغانستان که نيز نمايند. نبوده و به سود يک طبقه عليه طبقه يا طبقات ديگر عمل می کند

حيث طبقات کمپرادور و فيودال می باشد و با حمايت اشغالگران قدرت می راند، پوليس، اردو و امنيت را به 

بازوھای مسلح خود عليه طبقات ديگر و توده ھای مردم استفاده می کند و بی جھت نيست که اين نيروھای نظامی 

  .در کنار ساير نيروھای سياسی اين دولت مورد نفرت و کينه مردم قرار دارد

را با خود حمل می  ميزان ده ھا تن در واليت ھلمند در حالی که جسد يکتن از زحمتکشان اين واليت ٢٩روز جمعه 

اين .  ضد پوليس اين واليت دست به اعتراض زدند و پوليس را چپاولگر، دزد، رھزن و قاتل خواندندهکردند ب

اعتراض کنندگان می گفتند که پوليس شب ھا بر خانه  ھای شان يورش می آورد و تمام دار و ندار آنان را دزدی و 

 می گفتند جسدی مردی را که حمل می کنند يک آدام نادار و فقير و اعتراض کنندگان ھلمندی. چورو چپاول می کند

 پوليس اعتراض کرده ۀ بر اين عمل جنايتکارانویکه  زحمتکش بود که پوليس ھا به خانه اش ريخته و پس از آن

  .است او را به قتل رسانده اند

انستان ھم به حساب استعمارگران و اين اعتراضات نشان می دھد که روزی، نه چندان دور،  توده ھای قھرمان افغ

  !رسند و راستی ھم که ھيچ لذتی باالتر از انتقام نيست ھم به حساب ماشين پوشالی دولتی آنان می

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


