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 ۴۴نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ اگست ٠٨

  رويداد ھای سياسی،

  اشغال و فجايع طالبان در يک سال گذشته
وطن ما . واه و انقالبی کشور ما می گذرد شاعر، نويسنده، آزاديخ"داد نورانی"يک سال از درگذشت زنده ياد 

در جريان يک سال . کماکان شاھد بربادی و خونريزی است که به اين زودی ھا ھم راه نجاتی برايش سراغ نيست

. گذشته مردم ستمديده و زحمتکش ما با فجايع بی مانندی روبرو گرديده و بدترين توھين ھا را متحمل شده اند

  .  قلم را برای روشنگری و بی نقاب ساختن به کار برد در سراسر عمرش"نورانی"

اکنون به مناسبت سالگرد درگذشتش نگاھی گذرا به رويداد ھا و حوادث سياسی يکسال گذشته کشور خويش 

  .می اندازيم

در جريان يک سال گذشته، حمالت طياره ھای بی پيلوت اشغالگران خارجی بار ھا متوقف نگرديد و ده ھا تن 

در اکثر اين حمالت بيشترين . ش ترين و فقير ترين انسان ھای اين سرزمين را به خاک و خون کشيدنداز زحمتک

  سازمان ملل در امور افغانستان، باۀبه گزارش ھيأت ويژ. دھند کشته ھا و زخمی ھا را زنان و کودکان تشکيل می

، شمار تلفات ٢٠١١ در سالھای مختلف در افغانستان   غير نظامی در درگيری٣٠٠٠کشته شدن بيش از 

اين سازمان مجموع تلفات ثبت شده ای .  به اين طرف، به باالترين حد رسيده است٢٠٠١غيرنظاميان از سال 

 نفر تخمين می زند، در حالی که واقعيت به مراتب باالتر ١١٨۶۴ سال گذشته به بيش از ۵يان را در جريان ئروستا

  . دھد از اين را نشان می

زاران کيلوگرام از پيشرفته ترين و مرگبار ترين بم ھا بر مزارع و کشتزار ھای کشور ما در فرو ريختن ھ

استفاده از سالح ھای کشتار جمعی مانند موشک ھا و . ادامه داشته و لحظه ای متوقف نگرديده است يک سال گذشته

 سالح ھای استفاده شده ثبت نارنجک ھای دارای گاز فاسفورس سفيد در ساحات مسکونی نيز در اين سال در لست

  . گرديده است

عمليات . ی ھا به ظاھر يکی از پر جنجال ترين اقدامات نظامی استئامريکا" خودسر" عمليات ھای شبانه و 

حکومت افغانستان را " فغان" تن از افراد ملکی گرديد، ١٨ی ھا در واليت لوگر که باعث کشته شدن ئاخير امريکا
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که منجر به کشته شدن غير نظاميان بگردد را به معنی تجاوز " خودسر"د و ادامۀ عمليات ديگر بلند کر" بار يک"

  ! به افغانستان تعريف نمود

 از ،حمالت انتحاری و سازمان يافتۀ طالبان که با تمسک به بربريت آنان کشور ما مورد يلغار ناتو قرار گرفت

در واليت ھای کابل، قندھار، لوگر، کاپيسا، کنرھا، بيشترين حمالت . ديگر وسايل کشتار وسيع ھموطنان ماست

 فيصد قربانيان را توده ٩۵خوست، ھرات، زابل، غزنی، پروان، زابل و ميدان وردک صورت گرفته و بيشتر از 

ک در سال گذشته به حمالت ماين ھای کنار سر. دھند ھای زحمتکش و فقير ما مخصوصاً زنان و اطفال تشکيل می

  .  افزايش يافته و تعداد زيادی از مردم ملکی از اينطريق نيز به کام مرگ فرستاده شده استیاشکل بی سابقه 

 سال گذشته، شاشيدن عساکر يکی از بدترين و بی شرمانه ترين توھين ھای نوع بشر، در جريان يک

ين جنگی اين عمل به صراحت نشان داد که برای ماش. ی بر اجساد کشته شده ھا در ميدان جنگ استئامريکا

سرمايه داری ھيچ حد و مرزی وجود ندارد و تحقير و توھين در کنار تسليحات پيشرفته به مثابه حربه به کار گرفته 

  .می شود

اين عمل غير انسانی قسماً انعکاس در رسانه ھای سرکاری و وابسته به دولت ھای غرب انعکاس يافت، اما 

که بايد از ديد نيرو ھای آزاديخواه  ی چنانئ شدت عقده يی امريکابهعلل و عوامل بروز ھمچو رويدادھا در اردوی 

  . و مبارز افشا نگرديد

ئيد أداد، مھر ت که تمامی اشتراک کنندگان آن را افراد وابسته به دولت کرزی تشکيل می»  عنعنویۀلويه جرگ«

ی از وجود و ا که ھيچ نشانه  فرمايشیۀاين لويه جرگ. خود را به پای امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا گذاشت

عاليم استقالل خواھی و آزادی خواھی در افکار اشتراک کنندگان آن ديده نمی شد، زمينه را برای امضای پيمان 

  .  کردندءستراتيژيک فراھم نمود که به تعقيب آن اوباما و کرزی اين سند را در تاريکی شب امضا

ری تحرير و ترتيب گرديده که انسان ھای خوش باور، ذوق زده متن اين پيمان با جمالت مبھم و رد گم کن طو

. يازده سال اخير قلمداد می کنند" دستاورد"و بی خبر از ھمه چيز شادی مرگک شده اند و امضای آن را بزرگترين 

سانه ی را با تبليغات وسيع و گسترده اين خوش باوری را نيروھای وابسته به امريکا بيشتر از پيش در افکار عمومی

  .  برای افغانستان جار می زنند" یئفرصت طال"که آن را  يی دو چندان ساخته تا جائی

 که با برگزاری کنفرانس شيکاگو سر و صدای آن گوش ٢٠١۴ی و ناتو بعد از ئامريکانيروھای » خروج«

که در جريان فلک را کر نمود و ھر روز تبليغات وسيع برای آن صورت می گيرد، يکی ديگر از موضوعاتی است 

که تنظيم ھای جھادی، تکنوکرات ھا، بقايای حزب منحوس  يک سال بيشتر از ھر زمانی تبليغ گرديده تا جائی

 سال گذشته، افغانستان را برای ١٠دموکراتيک و جواسيس حسرت سال ھای زندگی با خارجی ھا را که در جريان 

 ما دوزخ روی زمين ساخته است، چنان می خورد که آنھا بھشت روی زمين و برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ

  .غربی ترين آنھا نيز ربوده است" ضد"خواب را از چشمان حتی 

سرخ و سفيد شدن دولت کابل و موضع .  اشغالگری و فجايع طالبان کماکان ادامه دارد ،در يک سال گذشته

ر عساکر خارجی و اخطار دادن ھای گيری ھای خنثی و غير جدی احزاب و جريانات رسمی و ثبت شده در براب

ی ھا با قلدری از کنار  سر و صدا ھای آنھا گذشته و ھميشه نشان داده اند ئامريکا. ثيری نکرده استأکرزی ھيچ ت

  .  که برای شوخی به افغانستان نيامده اند

 

 


