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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ نومبر ١٧

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧۶(  
  

  :دولت پوشالی دشمن سرکوبگر زحمتکشان

جمله زحمتکشان شھری در افغانستان به شمار می روند که سخت خرده فروشان، دستفروشان و کراچی وانان، از 

پيش از اين بسم هللا محمدی . از طرف ماشين سرکوبگر دولت پوشالی سرکوب، توھين، تحقير وغارت می شوند

وزير سابق امور داخله و وزير دفاع کنونی در يک اقدام بيرحمانه، زحمتکشانی را که کراچی ھای دستی داشتند از 

  .کرده و ھزاران تن را به بيکاری سوق داده بود» جاروب«شھر 

اين زحمتکشان که در فقر عميق طبقاتی به سر می برند، ناگزير ھستند برای اين که لقمۀ نانی به دست بياورند به 

در غير پرداخت پول نمی توانند کراچی داشته باشند و چيزی به . پوليس و افسران حوزه ھای پوليس پول بپردازند

منطقۀ پل خشتی، مندوی، فروشگاه، پل باغ عمومی از مناطقی به شمار می رود که بيشترين تعداد . روش برسانندف

قومندان نجيب مشھور به حاجی که قومندان پوستۀ امنيتی مندوی . کراچی وان در آن مصروف خرده فروشی ھستند

 افغانی می گيرد و به ھر اندازه ۵٠٠٠رگ  افغانی و از کراچی ھای بز۴٠٠٠است، ماھانه از  کراچی ھای خورد 

که فاصلۀ کراچی ھا به مندوی نزديکتر شده می رود اين قيمت نيز باال می رود تا جائی که قيمت کراچی ھای خورد 

دستفروشان مندوی به رسانه ھا گفته اند که تنھا قوماندان .  افغانی می رسد١۵٠٠٠ ھزار و کراچی ھای بزرگ تا ۶

  . ھزار افغانی جمع آوری کرده است۵٠٠ده روز از تمام کراچی وانھا نجيب در جريان 

اين تنھا قومندان نجيب نيست که دست به چنين غارتی زده است، کاظم يکی ديگر از غارتگرانی است که مسؤول 

نان ماھانه ده ھا ھزار افغانی از کراچی وا) معاونش(پوستۀ امنينی چوک می باشد، او نيز ماھانه از طريق نظر 

  .منطقۀ چوک دريافت می کند

اين چپاول و غارت پوليس که پاسبان دولت پوشالی می باشد، نشان می دھد که دولت کنونی افغانستان زير شعار 

  .چگونه و چطور مردم را غارت و چپاول می کند» پوليس نگھبان ھمه«دروغين 
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  : کريم خليلیۀقومندان شجاعی، جالد پرورش يافت

ندانان جنايتکار حزب وحدت خليلی معاون دوم دولت پوشالی است، يکی از  که از قومعبدالحکيم شجاعی

او که افراد مسلح را زير دستش دارد و . خونريزانی است که در ارزگان از ھيچ نوع قتل و کشتار دريغ نمی کند

ای مردم ارزگان  اين حمايت اشغالگران امپرياليست مستقر در منطقه را نيز با خود دارد تا اکنون بر اساس ادع

 تن را که عمدتاً دھقان بوده، کشته است و از چور و چپاول اموال مردم ١٢١جالد خونريز در سه سال گذشته 

  .خودداری نکرده است

اين قاتل يک سال قبل از طرف وزارت داخله دستگير شد، اما پس از دو ساعت به دستور کريم خليلی از زندان رھا 

اينک مردم ارزگان دست به . کشتار و غصب زمين و چپاول اموال مردم باز گذاشته شدشد و دستش در قتل و 

که اين جالد دستگير نشود آنان به طالبان پيوسته و انتقام  اعتراض زده اند و تعدادی از آنان می گويند، در صورتی

  .شان را خواھند گرفت

حمايت جنايتکاران دولت پوشالی و نيروھای اشغالگر ده ھا جالد  مثل عبدالحکيم شجاعی در سرتاسر افغانستان که 

  .خصوص دھقانان در روستا ھا می باشنده را با خود دارند، در حال حاضر مصروف کشتار مردم، ب

  

  :بر پيمان امنيتی ميان دولت پوشالی و امريکا شروع شد» گو و گفت«

را  ولت پوشالی و امريکا آغاز شد که آنبر پيمان امنيتی ميان د» گو و گفت« بحث و ١٣٩١ عقرب ٢۵به تاريخ 

نام پيمان ستراتيژيک درازمدت ميان افغانستان و ه در سندی ب. سفير پوشالی افغانستان در امريکا نمايندگی می کند

 شده است، به پيمان امنيتی ميان دو کشور اشاره شده است که ء امضا"اوباما" و "حامد کرزی" ۀوسيله امريکا که ب

بر اساس گزارش ھای انتشار يافته امريکا در صدد .  داشتن پايگاه ھای دايمی در محور آن قرار داردلۀأعمدتاً مس

داشتن شش پايگاه نظامی در افغانستان می باشد، چيزی که روسيه مخالفت آشکار و صريح خود را با آن ابراز 

  .خوانده است» مبارزه عليه تروريزم«را برای مقاصد سوای  داشته است و آن

سيس کرده که چندين خط پرواز دارد أ ت"شوراو ھلمند"امريکا ھمين اکنون يکی از بزرگترين پايگاه ھای خود را در 

ی ھا ر واليت ھلمند امريکائدر ھمين حال ھمين اکنون د. که طياره ھای نشستی آن از دوبی و قطر پرواز می کند

 ادامه خواھد يافت و در حالی که صحبت از انتقال ٢٠١٨ ی را زير ساخت دارند که کار اعمار آن تا سالئپروژه ھا

وليت و خروج نيروھای خود می کند، کار بر ساختمان يک کمپ نظامی در دشت گميبری لغمان را نيز روی ؤمس

  .دست گرفته است

ايگاه را در جھان می بيينم، در صدد پ  و پايگاه سازی آنیاينھا نشان می دھد که امريکا، چنانچه تاريخ غارتگر

 افغانستان را ترک خواھد کرد، فقط تبليغات ٢٠١۴ھای دايمی در کشور ماست و اين ھياھو که امريکا پس از سال 

را مثل اشغالگران  امپرياليستی است، امريکا تنھا زمانی کشور ما را ترک خواھد کرد که خلق زحمتکش ما آنان

  .سوسيال امپرياليست از کشور چخ کنند

  

  :ما، کشور تجاوزھا ۀکشور اشغال شد
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کشوری که اشغال شد آنھم از طرف امپرياليست ھای خونخوار، جز تجاوز، تجاوز بر زن، کودک و قتل و کشتار 

در گزارش ھای قبلی افزايش خشونت و تجاوز عليه زنان گزارش يافت، که چگونه زنان ستمديده و . پيامدی ندارد

  . قرار می گيرندزحمتکش ما مورد تجاوز جنسی و خشونت بيرحمانه 

اين .  می رسد که جنايات دردناک تجاوز بر کودکان نسبت به سال ھجری شمسی افزايش يافته استگزارشاکنون 

خصوص امريکا و دولت پوشالی و نھادھای مزدور حقوق بشری ه جنايات داغ ننگ ابدی بر پيشانی استعمارگران ب

  .و حمايت از کودکان آن می باشد

گزارش می دھد که تجاوز جنسی بر کودکان در سال روان ھجری شمسی » وق بشر افغانستانکميسيون مستقل حق«

 مورد تجاوز جنسی بر کودکان ثبت شده بود، ٢٨در سال گذشته .  درصد افزايش يافته است٢٨نسبت به سال گذشته 

حقوق بشر  سازمان«در ھمين حال .  رسيده است مورد٣۶ سطح آن به ١٣٩١که در ھشت ماه سال  در حالی

 درصد افزايش يافته ٢٠می گويد که مورد تجاوز جنسی بر کودکان در شمال کشور نسبت به سال گذشته » افغانستان

  .است

  

  : ساعت با وجود امضای پيمان ستراتيک امريکا و دولت پوشالی١۵ راکت در ١٠٠

 و امپرياليزم امريکا، به سود از ھمان اول معلوم بود که امضای پيمان ستراتيژيک درازمدت ميان دولت پوشالی

در پيمان .  امپرياليستی امريکا می باشدۀمين و تضمين سياست ھای غارتگرانأکشور ما نبوده و فقط برای ت

 امريکا از افغانستان حمايت ،حمله قرار گرفتن افغانستانمورد ستراتيژيک استعماری آمده است که در صورت 

ری که خود بر سرزمين ما حمله کرده است، می تواند ما را حمايت کند، که چگونه کشو اگر از اين. خواھد کرد

بگذريم، ديده می شود که پيمان ستراتيژيک ميان دولت پوشالی و امريکا، فقط برای حمالتی خواھد بود که به سود 

  .امريکا نباشد

ی کامديش واليت  قريه ھای گوھرديش و باالده ولسوال١٣٩١ عقرب ٢١اکنون گزارش می رسد که به تاريخ 

 راکت از طرف ارتش پاکستان قرار گرفته است، که نه امريکا و نه ھم ١١۶ ساعت مورد اصابت ١۵نورستان در 

چون پاکستان دوست نزديک و ستراتيژيک . دولت پوشالی ھيچ کدام نمی توانند از اين راکت بارانی بازخواست نمايد

  .يکاامريکاست و دولت پوشالی ھم نوکر بی مقدار امر

 


