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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ سپتمبر ١۴
  

  گذرد؟ در افغانستان چه می
٢۴٩  

  

  ٩٣ ھزار مورد اقدام به خودکشی در شش ماه سال ٩بيش از 

که در پايتخت کشور استعمار زدۀ ما برگزار گرديد، » ز جھانی پيشگيری از خودکشیرو«در مراسم بزرگداشت از 

 ھزار مورد خودکشی در اين ٩وزارت نام نھاد صحت عامۀ دولت پوشالی گزارش داد که در شش ماه سالجاری بيش از 

در واليت کابل و  مورد سوختگی ٧٠٧ مورد مسموميت دوائی و ۴۴۶۶به اساس اين گزارش . وزارت ثبت گرديده است

ساير شيوه ھای خودکشی چون استفاده از سالح و حلق .  واقعۀ سوختگی در ساير واليات، به ثبت رسيده است۴١٣۶

اين گزارش در حالی به نشر می رسد که .  نيمه فيودالی ما به ثبت رسيده است- آويز کردن نيز در کشور مستعمره 

ه جان ھای شان را از اثر خودکشی از دست می دھند، بيشتر از کسانی نمايندۀ سازمان جھانی صحت شمار کسانی را ک

  . می داند که در نتيجۀ جنگ و قتل از بين می روند

ھجوم وحشيانۀ امپرياليست ھا در سيزده سال گذشته تأثيرات بس ناگواری بر زندگی روحی و روانی توده ھای تحت 

ماعی فقيرانۀ توده ھای زحمتکش ما را به ھم زده و ھيچ اميدی برای ستم ما وارد نموده و نه تنھا زندگی اقتصادی و اجت

 درصد و اکثريت بيشتر ۵بھبود زندگی مشقت بار آنھا ديده نمی شود، بلکه ھر روز شکاف طبقاتی بين اقليت کمتر از 

جر کشيدۀ ما  درصد عميق تر گرديده و اين باعث گرديده تا نا اميدی مزمن از سرنوشت نامعلوم، توده ھای ز٩۵از 

  . مخصوصاً جوانان را فرا بگيرد و برای رھائی از وضعيت اسفبار زندگی اقدام به خودکشی نمايند

بسيار می گردد، اما آمار باال نشان دھندۀ آن ھای که مذھب به عنوان بُرنده ترين سالح در جامعۀ ما مانع خودکشی  با آن

ی از دست اين سالح ھم کاری ساخته نيست و ھر روز گراف است که به دليل وضعيت خيلی بد و فاجعه بار زندگ

  . خودکشی ھا در کشور ما باال می رود

عامل عمده و اساسی اقدام به خودکشی توده ھای فقير و تھيدست ما، سگان درندۀ اشغالگر، دولت پوشالی و طالبان 

، زندگی دوزخ آسا را برای مردم ما به زرگری بيش از يک دھۀ گذشته» جنگ«فاشيست و مزدور اند که با راه اندازی 

  .وجود آورده اند

  

   غير نظامی را در واليت کنر گرفت١۴ماشين جنگی سگان درندۀ اشغالگر، جان 
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 ديوه گلدر حملۀ ھوائی نيرو ھای اشغالگر غربی به سردمداری امپرياليسم جنايت گستر امريکا در منطقۀ موسوم به 

 ۀدر ميان کشته شده ھای اين حمل.  تن ديگر زخمی شدند١٣ر نظامی کشته و  غي١۴ واليت کنرھا، نرنگولسوالی 

  .بزدالنه که در نيمه ھای شب روی داد و اھالی در خواب بودند، زنان و کودکان نيز ديده می شوند

يدۀ ما اين اولين بار نيست و آخرين بار نيز نخواھد بود که درنده ھای اشغالگر توسط حمالت ھوائی، توده ھای زجر کش

به بھانۀ حمله بر فاشيست ھای طالبی تاکنون صد ھا بار در » جامعۀ جھانی«جنايتکاران . کشند را به خاک و خون می

عمليات ھوائی، غير نظاميان ما را ھدف قرار داده که در نتيجۀ اين حمله ھا ھزاران مرد، زن، پير، جوان و طفل اين 

  .سرزمين کشته و زخمی شده اند

ساختگی جاری مبدل گرديده و روزی » جنگ« روزانۀ مردم بيچارۀ ما به يک سرگرمی برای طرفين قتل و کشتار

نيست که اشغالگران، نظاميان دولت پوشالی و نيرو ھای متحجر و فاشيست طالبی که در وابستگی و مزدوری دست 

  . بسياری را داغدار نسازندپوشالی ھای دولت دست نشاندۀ کابل را از پشت بسته اند، خون نريزند و خانه ھای 

بعد از تجاوز نيرو ھای اشغالگر غربی به سرکردگی امريکای جنايتکار تاکنون صد ھا ھزار انسان در کشور ما کشته 

  .ليون ھا تن مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان گرديده انديشده، صد ھا ھزار انسان ديگر معلول و معيوب گرديده و م

که امپرياليسم امريکا به اھداف ستراتيژيک آسيائی اش دست  دم ما را پايانی نيست و تا زمانیقتل و کشتار روزانۀ مر

 که ھيچ ،که نيرو ھای پيشاھنگ و انقالبی نيابد، خونريزی و ويرانی افغانستان مستعمره ادامه خواھد داشت، مگر آن

شان بردارند و با ايجاد ۀ فات پيش پا افتادنوع وابستگی به امپرياليسم و سازمان ھای جاسوسی ندارند، دست از اختال

  . دموکراتيک را راه اندازی نمايند–جبھۀ واحد ضد اشغال برای رھائی از يوغ استعمار غربی ھا، انقالب ملی 

  


