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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ دسمبر ١٢

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨١(  
  :نيزه ھای خونين اشغالگرانسر زير » حقوق بشر«

ما با پول اشغالگران امريکائی در حالی تجليل شد که کشور ما يازده سال است دھم دسمبر روز حقوق بشر در کشور 

تجليل روز حقوق بشر در افغانستان اکنون به روز پردرآمدی برای . در اشغال امريکا و متحدان ناتوئی آن قرار دارد

. ته و آن را تجليل می کندتبديل شده است که از سفارت ھای گوناگون و نھادھای مختلف جھانی فند گرف" جامعۀ مدنی"

  .در اين تجليل ھر چه گفته می شود، به جز از نقض وحشيانۀ حقوق بشر به وسيلۀ اشغالگران

اشغالگران امريکائی که از ناقضان درجه يک و وحشی حقوق بشر ھستند، يازده سال است که کشور ما را زير 

در عين حال دولت پوشالی آن نيز، از ھيچ .  می رساندبمباردمان، خونين ساخته و ھر روز ده ھا زحمتکش را به قتل

به نظر انسان ھای آگاه، با احساس و با درد، حقوق بشر تنھا . نوع ظلم و تعدی در حق مردم ما خودداری نمی کند

زمانی می تواند جامۀ عمل بپوشد که استعمارگران از کشور ما چخ شوند و استثمارگران از پله ھای قدرت به پائين 

ھر نوع سرو صدا و ھياھو برای حقوق بشر بدون در نظر گرفتن مبارزه عليه اشغالگران، فقط برای مشت . يده شوندکش

  .پر کردن و اغوای توده ھاست

  

  :دروزاه کنسولگری واليت فقيه ايران به وسيلۀ مردم سنگ باران شد

 ۀرود که با زحمتکشان افغانستان عقد یرژيم آخوندی ايران، يکی از سفاک ترين رژيم ھای مذھبی منطقه به شمار م

. خصوص کارگران افغان خودداری نمی کنده ديرينه دارد و از ھيچ نوع جنايت در حق طبقات زحمتکش افغانستان ب

اين رژيم خونريز و دشمن روشنفکران انقالبی  و خلق ايران، که اکنون چای پولی ارگ را نيز می پردازد، در اين 

فغان ھا را روی دست گرفته و تا اکنون ده ھا افغان را در ايران اعدام کرده و برای تحويل دادن  اعدام اۀاواخر سلسل

  .لب کرده استخانواده ھای داغدار آن پول نيز طاجساد اعدام شده ھا از 

 سه ماه قبل سيزده کارگر جوان و زحمتکش ولسوالی ھای کھسان و گلران که برای کار کردن به سوی ايران می رفتند

اکنون خانواده ھای .  کيلومتری اسالم قلعه توسط پاسداران ايران دستگير و ھر سيزده تن دفعتاً تيرباران می شوند٢۵در 

 ٢١ جمھوری قتل و خون و مذھب و دين به تاريخ ۀاين کارگران زحمتکش ايرانی در اعتراض به اين عمل وحشيان
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 خود را در برابر ۀرد سنگ باران قرار داده و نفرت و کين کنسولگری اين کشور را در ھرات مو١٣٩١قوس سالروان 

  .آخوند ھای ايرانی ابراز داشتند

  

  : پوليس و اردوی پوشالیۀکوچی ھا در محاصر

 خانواده در خانه ھای گلين زندگی می کند که نه برق دارند و نه ھم دسترسی ٣٠٠ شھر کابل، در حدود ۀ قصبۀدر منطق

که وزارت شھرسازی با ھدايت مستقيم قسيم فھيم معاون اول دولت پوشالی قرارداد ساختن  پس از آن. به خدمات شھری

نام عزيزی بانک ه  آپارتمان را با شرکت ساختمانی اونکس، مربوط به ميرويس عزيزی که صاحب دو بانک ب١۴٠٠٠

 خانه ھای گلين کوچی ھا  کرد، اينک ده ھا پوليس و سرباز اردوی پوشالی در اطرافءو باختر بانک می باشد، امضا

 تفنگ آنان را از خانه ھای گلين شان بيرون کرده و شرکت اونکس در ۀدر حالت آماده باش قرار گرفته تا با زور ميل

  .آنجا به سرمايه گذاری آغاز کند

  

  :لمان اشغالگر، از افغانستان نمی رودا

يت ويژه برای امپرياليست ھای امريکائی و اروپائی  ستراتيژيک برای اشغالگران غربی، از اھمۀافغانستان به حيث نقط

 سياسی در مھمکشورھای اشغالگر با ھزاران سرباز و جاسوس، در يازده سال سرمايه گذاری ھای . برخوردار است

  . ما انجام داده اند، که با سادگی نمی توانند از آن بگذرندۀکشور مستعمر

اين کشور در حال .  است که عمدتاً در شمال کشور ما مستقر استلمان يکی از کشورھای اشغالگر در افغاانستانا

 سرباز در افغانستان دارد و پس از جنگ دوم جھانی بدترين جنايت را با کشتار بيش از صد ۵٠٠٠حاضر نزديک به 

  .ھموطن زحمتکش ما در واليت شمالی کندز، انجام داد

 در افغانستان باقی خواھد ٢٠١۴ه کشورش پس از سال لمان گفته است کاگرھارد شپندلر، رئيس سرويس اطالعات 

موريت و به أموريت جاسوسی در منطقه خواھد بود و بر اساس اين مأموريت امريکا، به جای جنگيدن، مأاين م. ماند

ه نام ديگريست که المانھا آگاھانه بر کشور ما ب( ھندوکش ۀلمان در منطقامور استخباراتی أ م۵٠ شپندلر، در حدود ۀگفت

باقی ) جای افغانستان گذاشته و با تأسف توسط عده ای از قلم به دستان نا آگاه و يا مزدور افغان نيز به کار برده می شود

  .خواھد ماند

  

  :، فقر مردم را بيشتر ساخته استافزايش قيمتھا

وج خود رسيد و نرخ قيمت با اشغال کشور ما و اعالن اقتصاد بازار، زندگی مردم فقير و نادار بدتر شد و بيکاری به ا

در حالی که .  اين امر سبب کاھش قدرت خريد مردم شده استدر نتيجهطور بی سابقه افزايش يافته ه يا تورم ھم ب

زمستان کابل فرارسيده است، قيمت ھا روز به روز افزايش می يابد که نگرانی و تشويش طبقات زحمتکش را نيز بيش 

  .از پيش افزايش داده است

خصوص چوب و مواد سوختی و عدم برق کافی سبب شده است که توده ھای زحمتکش ه  قيمت اجناس، بافزايش

 افغانی ۵٠ افغانی رسيده، قيمت يک کيلو گاز که قبالً ٣٣٠قيمت يک کيلو گوشت به  .دنری را بگذران تروزگار سخت

 افغانی بود اينک ۴۵٠٠ه در حدود  افغانی رسيده و قيمت يک خروار چوب که در زمستان سال گذشت٧٠بود اينک به 

  . افغانی رسيده است٨٧٠٠به 

  

 


