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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢ نومبر ١٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧٧(  
  

  :ھندوھا و سک ھا، ھموطنانی که مرده ھای شان را نمی توانند بسوزانند

مظلوم  اھل ھنود و سک از اقليت ھای قومی و مذھبی در کشور ما ھستند که در بعضی از موارد از ھموطنان عزيز

 وره  توھين، تحقير و چپاول روبباانسان ھای مظلوم و ستمديده اين .  آيند میشمارترين انسان ھای کشور ما به 

 درنتيجهی، مرتجع و ضد مردمی بوده  به شدت پوشالی، رژيمدھستند، زيرا رژيمی که در افغانستان حاکميت ميران

  .ی که به اقليت ھا ارتباط دارند و چه ھم به غير اقليت ھا، از ستم و چپاول اين دولت محفوظ نمانده اندئچه توده ھا

ھموطنان اھل ھنود و سک ما که در زمان جنگ ھای فاشيست ھای مذھبی، قربانی ھای بی شماری دادند، دار و 

 شد و حتی بر زنان شان جھادی ھا تجاوز کردند، در زمان امارت اسالمی شترگاو پلنگ ندار شان چور و چپاول

ھای فاشيست طالب نيز با تعصب مذھبی به آنان توھين و تحقير صورت گرفت و اينک در دموکراسی خونين 

سر ه نج آور بامريکا، باز ھم اين ھموطنان رنجديده و عزيز ما با توھين، تحقير و تعصب، در زندگی دردناک و ر

  .می برند

رو شدند و ه در اين اواخر اھل ھنود و سک به خاطر از دست دادن يکتن از اقارب شان، با تعصب شرمناکی روب

را نگذاشتند تا مراسم مذھبی آتش سپاری شان را انجام بدھند که در نتيجه آنان به اعتراض دست زده و خواھان  آنان

 پوشالی نمی تواند ھيچ برنامه ای برای مردم داشته باشد، توقع از اين دولت به دولتاز آنجائی که . حقوق شان شدند

خصوص، ھموطنان سک ه که به خواست ھای اقليت ھای قومی و مذھبی ب شدت ارتجاعی و دست نشانده برای اين

نشانده را به دور از واقعيت بوده، جھت حصول ھر خواستی بايد اين دولت دست و اھل ھنود ما برسد، يک خواست 

  .چنان آماج حمالت توده ھا قرار داد، تا آنھا به اجبار به خواست مردم تمکين نمايند

  

  :جنرال ديويد پترئيوس و دستور تخريب چندين قريه در کندھار

ی چه وضوح می بينيم که جنراالن امريکائمراجعه کنيم، با ... اگر به تاريخ ويتنام، کوريای شمالی، الئوس، جاپان و 

رحمی در افغانستان در قرن بيست و يک  اين بی.  بوده اند و چگونه شھرھا را ويران کرده اندیرحم نوران بیجنا
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 ھمين جنراالن خونخوار تکرار می شود، اما با اين تفاوت که در کشور ھای متذکره ھيج دولتمردی بر ۀوسيله ب

 اين ۀس آن حامد کرزی بر سينأ اين جنراالن مدال قھرمانی نزده، اما در کشور ما دولت پوشالی و در رۀسين

  . ھمين جنرال ديويد پترئيوس استھاآناز جنراالن خونريز مدال می زند و يکی 

وا جاش«به قلم » پترئيوس، ببر کاغذی«يک مرکز فکری امريکا به نام شورای اتالنتيک در مطلبی با عنوان 

برادول و من چند سال پيش زمانی که برای نوشتن پايان نامه اش به دنبال پترائيوس بود، «: می نويسد که» فاوست

اليت کندھار سخن می گفت که وی در آن پايان نامه از تصميم امريکا برای تخريب چندين قريه در و. ديدار کرديم

  .يد پترائيوس نيز رسيده بودبه تأئ

. سانی و منزجر کننده بود که به گفته برادول خود جنرال پترائيوس دستور آن را صادر کرده بوداين اقدامی غير ان

اين قريه ھا ارزشی بيش از يک بوق در رادار حکايت ھای .  آن قريه ھا نپرسيدۀال زيادی در بارؤھيچ کس س

  »...مربوط به پترائيوس کبير نبودند

پای ه ه ننگ تان باد مدال دھنده ھا و مدالگيران  افغان که سر تان را بک در اين مورد ھيچ نمی توان گفت، مگر اين

  !رژيم امپرياليستی امريکا خم می کنيد تا مشت ھای تان را پر کنيد، ای کثافت ھا ننگ تان باد

  

  !!! مزدوران امريکا بر خلق فلسطين را محکوم می کند؟ۀمزدور امريکا، حمل

بر خلق فلسطين را ) مزدور امريکا( دولت صھوينستی اسرائيل ۀکا، حمل اين مزدور سرشناس امري"حامد کرزی"

ی ھا بر خلق افغانستان و پاکستان است و ۀ امريکا و ناتوئاين چشمپاره که ھر روز شاھد ده ھا حمل. محکوم کرد

تکار خود چون مزدور بی مقدار در اين حمالت و کشتار دخيل است، به خاطر اغوا و فريبکاری، حمالت يک جناي

اين پوشالی بايد . کرد» شديداً محکوم« با امريکا دارد، بر خلق فلسطين یکه روابط تنگاتنگرا نام اسرائيل ه ديگر ب

خود در کشتار دخيل است، نمی تواند بر که بداند کسی که خود اسير است، به ديگری نمی تواند آزادی دھد، کسی 

را کذب و دروغ شاخدار می  ھا به آن پشيزی اھميت نداده و آنضد کشتار موضع بگيرد و اگر بگيرد مردم و توده 

  .دانند

 نيروھای انقالبی، دموکرات و مترقی است که ۀ حق آنان، وظيفهدفاع از خلق فلسطين و مبارزات آزاديخواھانه و ب

  .عليه استعمار و جنايت و کشتار می رزمند، نه قاتالن و جالدان

  

  

 

 

 


