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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨۶(  
  :شد» تقبيح«شش جدی، در اشغال 

امپرياليزم شوروی در حالی از طرف دولت پوشالی، نھادھای  سوسيال ۀوسيله شش جدی، سياه روز اشغال کشور ما ب

اشغال است و ھر درشد که کشور ما از سوی امپرياليست ھای جھانی » بيحقت«... ، جھادی ھا و»مدنی گرا« و سرکاری

  .رود روز شدت اشغال بيشتر شده می

يست ھا و دولت ھای مرتجع ھمسايه راه ی که با پول امريکا و ساير امپريالئاين روز سياه تلويزيون ھا» تقبيح«در 

ياد می شود، ميزگردی به اين » ژوندون«نام ه در يکی از اين تلويزيون ھا که ب. اندازی شده اند، نيز سھم می گيرند

 و يکی دو "حزب ھمبستگی افغانستان" ۀمنظور راه اندازی شده بود که در آن بکتاش به حيث پرچمی نامدار و نمايند

در .  بود" ملی دموکراتۀجبھ"بکتاش يکی از متحدين حزب ھمبستگی افغانستان در .  شرکت کرده بودندتای ديگر نيز

  .می دانست» قانونی«را   حزب دموکراتيک خلق دفاع می کرد و آناين ميزگرد بکتاش از جنايات

 قرار " ھمبستگیحزب" در ائتالف جبھه ای با " ملی دموکراتۀجبھ"سيس أبکتاش چنانچه گفته شد که در زمان ت

 کثيف ضمن ۀاين جرثوم. وجود آمده استه ی بئرنجی ھا داشت، اينک ديده می شد که ميان او و حزب ھمبستگی شکر

بی بزرگ ی زمان داکتر فيض احمد انقالئسازمان رھای افغانستان نيز تاخت، ئبراز اين شکر رنجی بر سازمان رھاا

  . خواند" ای.س ا.آی"ی را جاسوس ئاو سازمان رھا. کشور ما

 افغانستان در زمان داکتر فيض احمد ئیتذکر داد که سازمان رھاتا اينجا بر اساس ژورناليزم انقالبی ايجاب می نمايد 

 ۀيکی از سازمان ھای انقالبی کشور ما بود که با وجود اشتباھات و نادرستی در سياست و مشی، در کنار مردم پابرھن

که  اما اين.  و ساير سازمان ھای جاسوسی را قبول نکرد"آی. سا.آی"ننگ غالمی افغانستان قرار داشت و ھيچ گاه 

 پس از شھادت داکتر فيض و راھب، به کجا رفت و چه کرد و چقدر در کنار توده ھا ايستاد و از خط ئیسازمان رھا

  .ولين آن سازمان جواب بدھندؤانقالبی عدول کرد يا نه، بھتر است مس

  

  :مردم نسبت به سنگاپوری ھا، طنز جديد تاريخ» شبخترينخو«مردم افغانستان، 

سسات ؤ کرده اند، يکی از اين ابزارھا م ابزار و وسايل گوناگون راه اندازی،امپرياليست ھای برای تحريف واقعيت ھا

.  کند نموده و آنرا نشر میسسات است که گاه گاه آمارگيریؤيکی از اين م» گلوپ «ۀسسؤم. ھستندتحقيقی و آمارگيری 
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 تحيقيقی در يکی از تازه ترين گزارش ھای تحقيقی خود نشر کرده است که مردم افغانستان نسبت به ۀسسؤاين م

  .سنگاپوری ھا خود را خوشبختر احساس می کنند

مردم افغانستان را در اشغال و اسارت به ھر طريق ممکن نشان بدھد، بايد » خوشبختی«سسه که وظيفه دارد تا ؤاين م

 ۵٠سال  ، در يکبه خون کشانيده می شوندتن ھا ورنه، در کشوری که ھر لحظه ده . زارشی به نشر بسپاردچنين گ

ھزار بمبارد را تجربه می کند، ميحط زيست آن خطرناکتر از سونامی گفته شده است، زندان، کشتار، قتل، بيماری، و 

در تاريخ کشور ما بی سابقه گفته شده است، چگونه ... ، بيکاری، اعتياد وئی کشته در ھر ماين ، روسپی گری، گدا۵٠

  .ھای با سطح بلند زندگی خوشبختر باشندی می تواند  مردم آن نسبت به سنگاپور

 نشان می دھد که نسبت به ١٣۶ کشور جھان، جايگاه افغانستان را ١۴٨ گلوپ در ميان ؤسسۀبر اساس اين آمار، م

سنگاپور در وضعيت خوبتر قرار دارد، اين در حاليست که عراق که در درجه سوم قرار دارد و وضعيت خوشبختی 

  .مردم آن نسبت به افغانستان به مراتب بدتر و بدتر است

  

  :ای رشد اقتصادی زنان افغان به مصرف می رساند، اينجوھا پايکوبی می کنند ميليون دالر بر٧٠سفارت امريکا 

تجاوز، .  بھتر از وضعيت کنونی بوده نمی تواندی اشغالتحت شرايط و اوضاعوضعيت زنان زحمتکش و تھيدست در 

 ۀ دورۀمشخص کاسبکارانه از زنان ۀخشونت، قتل، کاالسازی، ديکوريشن قرار دادن، زينت المجلس ساختن و استفاد

 دولت ۀوسيله  طالبان و چه ھم بۀوسيله  امپرياليست ھای غارتگر، چه بۀوسيله کشتار زنان چه ب. اشغال می باشد

  .رود پوشالی و جھاديان، از فجيع ترين جنايات کنونی به شمار می

است که به خاطر رشد  خشونت عليه زنان، سفارت اشغالگر امريکا در افغانستان اعالن کرده ۀاکنون با نشر ھر روز

جنرال مارو، معاون سفارت امريکا در بخش حاکميت .  ميليون دالر به مصرف می رساند٧٠اقتصادی زنان افغان 

اين . قانون در افغانستان در سفر اخيرش به واليت کندز اعالن کرد که اين پول را برای رشد زنان مصرف خواھد کرد

 مورد ۶٠ ماه گذشته ٩ه رئيس امور زنان واليت کندز گفت که در جريان اعالن در حالی صورت گرفت که نادره گيا

  .خشونت عليه زنان را ثبت کرده اند که چھارده مورد آن قتل بوده است

ی که در بخش زنان کار می کنند و روابط نزديک با امريکا، ھيلری کلنتن و ئخصوص اينجوھاه با اين اعالن، اينجوھا ب

 حقوق ۀمبارز«زل نويسی آغاز کرده اند و از خوشی خرام و مست می رقصند تا در کارزار و اوباما دارند، به پروپو

  . ميليون دالر غارتگران را به مصرف برسانند٧٠پيشتاز از ھمه و با انسجام بيشتر » بشری و حقوق زنان

  

  :پوليس افغانستان، پوليس پوشالی و ترياکی

 بورژوازی کمپرادور و مالکان ۀرد با ترکيب نمايندگان طبقات حاکمدولت پوشالی که در خدمت اشغالگران قرار دا

پوليس، اردو و استخبارات به شمول قوه ھای مقننه و قضائيه در خدمت ھمين طبقات عمل می . ارضی تسجيل می يابد

که   وجودیبا. ماھيت طبقاتی، پوشالی و اخالقی دولت کنونی را می توان از پوليس و برخورد آن به خوبی ديد. کنند

رده ھای پائين پوليس افغانستان از ميان طبقات محکوم و زحمتکش می آيد اما دولتمردان پوشالی و امپرياليست ھای 

 شان تربيه می کنند و بيجا نيست که در سرتاسر افغانستان ده ھا ھزار کراچی وان، ۀ ضد طبقۀغارتگر آنھا را با روحي

  . اين پوليس لت و کوب، توھين و تحقير و چور و چپاول می شودۀوسيله  کنار جاده بۀدستفروش و فروشند

اکنون دولت انگليس به حيث دولت اشغالگر ھمکار امريکا در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که پوليس افغانستان 

پيندينت، مواد  ايندۀبر اساس گزارش روزنام.  ستانی نيز خودداری نمی کندنشديداً به مواد مخدر آلوده است و از رشو

  . می داند٢٠١۴ انگليس دو فکتور عمده در پوليس ناکارا پس از سال ۀمخدر و فساد را وزارت خارج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 انگليس يک نگرانی ظاھری است، ورنه اين امپرياليست کھنه کار به خوبی می داند که در ۀنگرانی وزارت خارج

  .راستای منافع امپرياليست ھا کار کندشرايط کنونی چنين پوليسی با چنين وضعيتی بھتر می تواند در 

  

  

  

  

  

  

  

 


