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 Reports گزارشھا

  
  افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨٠(  
  

  :جنرال دانفورد، جالد تازه دم امريکا برای کشتار افغان ھا

کشتار خلق ما به کابل آمده اند و با تعويض به کشور ما جنرال ھای زيادی برای فرمان دادن در يازده سال اشغال 

امی  خدمات نظۀکميت. ھر کدام و نصب تازه دم ديگر، گراف کشتار زحمتکشان کشور ما نيز افزايش يافته است

گر امريکا و ناتو در  به حيث قومندان  جديد نيروھای اشغال را"ف دانفوردجوز"مجلس سنای امريکا، جنرال 

  .افغانستان تأئيد کرده است

پيش از اين جنرال آلن ، جالد بيرحم و قاتل مثل ساير جنراالن امريکائی وظيفۀ فرماندھی به قتل و کشتار خلق ما را 

ز با افتضاح و رسوائی مک کريستال که او ھم از قاتالن مردم ما بود، مأموريت کشتار جنرال آلن ني. به عھده داشت 

موريتی را در أثير قرار گرفت و قرار است او به زودی جايش را به جنرال دانفورد خالی کند و خود مأقسماً تحت ت

  .دوش بگيرده اروپا ب

 آنان مدال ۀموريت کشتار ھر يکی از جنراالن قاتل توده ھای ما، بر سينأحامد کرزی رئيس دولت پوشالی در ختم م

  .زدور ارزان و بی مقدار جالدان می باشدزده و نشان می دھد که واقعاً م

  

  : ھزار افغان بيجا شده اند١۶۶، بيش از ٢٠١٢در سال 

 بيش از ٢٠١٢تلويزيون سی ان ان بر اساس تحقيق شورای مھاجران مستقر در ناروی گزارش می دھد که در سال 

 سال اشغال کشور ما طبقات يازدهاشغالگران طی .   ھزار افغان در افغانستان در اثر جنگ بيجا شده اند١۶۶

 ھزار تن در يک سال ١۶۶بی جا شدن . ندخصوص دھقانان و کارگران را به پرتگاه نيستی سوق داده اه زحمتکش ب

 و استعماری کنونی را نشان اشغالگرانه جنگ ۀکه عمدتاً دھقانان زحمتکش کشور ما می باشند، خود به خود فاجع

از يکطرف و طالبان وحشی و فاشيست از طرف ديگر، توده ھای روستائی ما امپرياليست ھای جنايتگستر . می دھد

را زير بدترين نوع جنايت قرار داده اند و ھر روز از آنان قربانی می گيرند و اين توده ھای ستمديده، چاره ای 
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و مشقت و دوزخ  با درد ی توأمکه از يک محل به محل ديگر آواره شوند تا زندگی کنند، اما زندگي ندارند جز اين

  .آسا

  . ھزار افغان در داخل کشور آواره شده اند۴۶٠طور مجموعی ه  تا اکنون ب٢٠١١بر اساس اين گزارش از سال 

  

  :زنان در واليت کندز کشته می شوند

ھنوز خبر ھای تکاندھنده و کشتن وحشتناک زنان در ھرات خاموشی نگرفته است که از واليت کندز خبر می رسد 

والن رياست امور زنان واليت کندز می گويند که در ؤمس. ليه زنان در اين واليت رو به افزايش استکه خشونت ع

  . کشته شده اندی زن و د ختر توسط افراد مختلف به شکل فجيع١١نه ماه گذشته در اين واليت 

 ساله برای رد خواستگاری يکتن از شخ ١۵اين دختر .  يکی از تازه ترين قربانی ھای ستم جنسيتی است"گھی سينا"

شھر  کندز » چقر قشالق«ستای وقبل بر اين در ر. بروت ھای بيرحم، در ولسوالی امام صاحب کندز سر بريده شد

  .  از طرف شوھرش اعدام شده بود يک زن

يکتن . تار زنان ھستندمربوط به تنظيم ھای جھادی از عامالن درجه اول قتل و کشندانان جھادی و باندھای مسلح قوم

که به خواستگاری اش جواب رد داده بود، در واليت کندز سر  ندان بيرحم، گل بشره، را ھم به خاطر ايناز اين قوم

  .بريده بود

  .ثر خودسازی کشته شده اند زن در ا٢۴در ھمين حال خبر تازه از ھرات می رساند که در سال جاری شمسی، 

  

  :افزايش بھای مواد سوخت و بی برقی، خشم توده ھا را برانگيخته است

با اشغال کشور ما . روند  ما به شمار میی، دو دشمن مھم توده ھا)ستم طبقاتی(و فقر طبقاتی ) ستم ملی(امپرياليزم 

 و غارت توده ھا کمر بسته و از اينرو با  امپرياليست ھا، طبقات حاکمه بيش از پيش به چور و چپاولۀوسيله ب

  .رود  طبقاتی در کشور ما عميقتر شده میۀگذشت ھر روز فاصل

را زحمتکشان   بھای مواد سوخت و کمبود برق در شھر چند ميليونی کابل که اکثريت شھروندان آنۀافزايش بی روي

قطع و پرچوی برق در شب . يل شده است تبدء جدی برای زحمتکشان و فقراۀنادار و تھيدست می سازد، به معضل

 افغانی، مردم را به ستوه آورده و برای ھمين  به شکل ٨۵٠٠ھای زمستان، افزايش قيمت ھر خروار چوب تا 

 و قطع دوامدار برق در شھر کابل، زمستان پيش رو را یافزايش بھای مواد سوخت. پراکنده به اعتراض می پردازند

اک و پر رنج و سوزان تبديل خواھد کرد که با مرگ  و مير کودکان و ريش سفيدان به زحمتکشان به زمستان دردن

  .ھمراه خواھد بود

  

  : درصدی کشت کوکنار در افغانستان سبب نگرانی امپرياليست ھای روسی۴٠افزايش 

مبارزه عليه ويکتور ايوانوف، رئيس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسيه، امريکا و ناتو را متھم کرد که در 

دارد تا خود وارد مبارزه با مواد  د و اين کندی در فعاليت روسيه را وامینمواد مخدر تالش الزم به خرج نمی دھ

  .مخدر در افغانستان شود

حضور مقامات مبارزه با مواد مخدر روسيه و کشورھای مشترک المنافع در  ودر  جلسه ایويکتور ايوانوف در 

 درصد توليد ۵٠رود که   ھزار ھکتار اراضی زير کشت کوکنار در افغانستان می١٣٠مسکو گفت که ساالنه 

  . آن از مسير آسيای مرکزی و روسيه به سمت اروپا قاچاق می شودۀحاصل
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 درصد افزايش يافته است که ۴٠ايوانوف گفت که در ده سال گذشته افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 

  . در روسيه نيز شده استباعث افزايش معتادين

  

  

  

  

 

 


