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    کابل-کبير 
 ٢٠١٧ دسمبر ٣٠

  

  مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

۵  

که به نشر رسانده، در گزارشی ) »آزاد«نی، حمايت کنندۀ رسانه ھای (سسۀ ؤم!: ، سال خونين برای خبرنگاران٢٠١٧

 مورد خشونت عليه خبرنگاران به ١۴١ يک سال خونين برای خبرنگاران بوده و در اين سال ٢٠١٧می گويد که سال 

 ٢١ خبرنگار زندانی، ١۴ھمچنان در اين سال .  تن ديگر زخم برداشته اند٢٣ تن کشته و ١۴ثبت رسيده که از آن جمله 

 ۶٢به اساس آمار منتشره، . ، خبرنگاران مورد تھديد و توھين قرار گرفته اند مورد ديگر۶٩خبرنگار لت و کوب و در 

 مورد ديگر مربوط به طالبان، داعش وغيره گروه ھای ۴٢مورد اين خشونت ھا مربوط به دولت وحشت ملی و 

  . جنايتکار و وحشی به ثبت رسيده است

ھمين چند روز پيش (می گيرند و روزانه ده ھا  طفل که اطفال و زنان آن مورد فجيع ترين خشونت ھا قرار  در کشوری

و زن اين سرزمين )  تن از اطفال معصوم و بيگناه در اثر ماين کارگذاری شده نزديک مکتب شان به شھادت رسيدند۶

با انواع جنايات ضد انسانی مواجه می گردند و ھر روز اطفال معصوم آن در حمالت انتحاری، انفجاری و جنگ به 

ی ترين حقوق يک انسان در آن رعايت نمی گردد و قدرت سياسی را مشتی ئکه ابتدا رسند و در کشوری یشھادت م

خودفروخته و جنايتکار به دست گرفته و با استفاده از اين موقعيت به انواع تخطی ھا و خالف ورزی ھا تا سرحد 

تکاران طالبی، داعشی و يا شبکۀ حقانی زنند، توقع رعايت حقوق خبرنگاری از سوی آنھا و يا جناي جنايت دست می

يک شعار خشک و بی محتوا بوده و ھيچ يک از » آزادی بيان«ناگفته پيداست که . يک توقع بيجا و بيمورد می باشد

از جانب ديگر . طرف ھای جنگ ساختۀ دست امپرياليزم حاضر نيستند به مفھوم واقعی کلمه اين مقوله را رعايت نمايند

ی فعال در افغانستان در نشر و پخش اخبار و ساير موضوعات سياسی آزاد و ئرد که کمتر نھاد رسانه نبايد از ياد ب

ی به نحوی وابسته به استعمار، دولت مزدور، تنظيم ھای جنايتکار جھادی، ئمستقل اند و باقی تمامی نھاد ھای رسانه 

  . ای خونخوار وغيره می باشنداحزاب سياسی ثبت شده در وزارت عدليه، طالبان جنايتکار، داعشی ھ

  

ھمراه با محافظين خود، ) ِگلم جمع(که دوستم جنايتکار مشھور به  پس از آن :وارد ھشتمين ماه گرديد) ِگلم جم(تبعيد 

احمد ايشچی را مورد تعرض جنسی قرار داد و اين عمل شنيع و زشت او از سوی ايشچی افشاء گرديد، به صورت غير 
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 به کشور ترکيه تبعيد گرديده و از آن تاريخ به بعد  که نزديک به " عبدهللا-غنی "کومت رسمی از سوی رھبری ح

ی ئکه در حدود چھار ماه پيش اشغالگران ناتو گذرد، ھرچه تالش کرد نتوانست به کابل برگردد، چنان ھشت ماه می

  . ر گرديد دوباره به ترکيه برگردد و ناگذيفرود آيدی بلخ ئطيارۀ حامل اين جنايتکار را اجازه نداد به ميدان ھوا

تواند به افغانستان برگردد و گفته که  دوستم در تازه ترين سخنرانی خود ادعا دارد که کسانی عليه او توطئه چيده که نمی

ًاز گسترش روز افزون داعش در شمال افغانستان نگران است و احتماال جلوگيری از برگشت او به افغانستان با 

  . در شمال افغانستان رابطۀ نزديک وجود داردی داعشئجابجا

 ًاز نظر برخی تحليلگران و کارشناسان سياسی، دو جنگساالری که ظاھرا در برابر نفوذ داعش در شمال افغانستان می

ی داعش در واليت ھای جوزجان، فارياب، بلخ، کندز و خالصه شمال گردند، يکی ئتوانند قرار بگيرند و مانع جابجا

داعش از يک طرف و ۀ که آيا بين پروژ می باشند، اما اين» ِگلم جمع« و جنايتکار و ديگر آن دوستم عطای دزد

 و ء و قضيۀ دوستم از جانب ديگر رابطۀ وجود دارند، بايد گفت با شناختی که از معلم عطاءمنظوری استعفای معلم عطا

ه  و دوستم و جابءرسد که بين عطا  به نظر میدوستم در سرسپردگی، خودفروختگی، جاسوسی و وابستگی داريم، بعيد

داعش در شمال افغانستان رابطه ای وجود داشته باشد، چراکه اين دو خودفروخته به ھر سازی که ۀ ی پروژئجا

داعش از خود نشان دھند، پس ۀ ت ندارند که کوچکترين مخالفتی با معماران پروژأرقصند و جر بادارانشان بزنند، می

  *.داعش ديده نمی شودۀ ھيچ نيازی به حذف اين دو از شمال نزد طراحان پروژ

  

که   پس از آن:ی از واليت بادغيس مسدود گرديدئپس از رد خواست ھای طالبان، ھشت مرکز درمانی در بخش ھا

ت بادغيس به عھده دارد، خواست طالبان ی از واليئوليت رساندن خدمات صحی را به بخش ھاؤکه مس) ھيواد(سسۀ ؤم

را که شامل استخدام داکتران جراح، انجام عمليات ھا و استخدام افراد طالب در مراکز درمانی و صحی ولسوالی ھای 

  .مقر، آب کمری و باالمرغاب واليت بادغيس رد کرد، طالبان مزدور و جانی اين مراکز را مسدود ساختند

 صحی برای بيش از صد ھزار باشندۀ اين سه ولسوالی قطع گرديده و در حال  خدمات،درمانیبا مسدود شدن اين مراکز 

اين عمل غير انسانی و وحشيانۀ طالبان جنايتکار و . صحی گرفتار اندۀ حاضر مردم اين ولسوالی ھا با مشکالت عديد

ديده و ستمديدۀ ولسوالی ھای مزدور نشان دھندۀ عمق دشمنی و ضديت اين گروه مزدور و وحشی با توده ھای زجر 

ناگفته نماند که به دليل بيچارگی و ناتوانی دولت مزدور، . مقر، آب کمری و باال مرغاب واليت بادغيس می باشند

  .ولسوالی ھای متذکره از چندين ماه به اين طرف زير ادارۀ طالبان وحشی قرار دارند

  

دولت مزدور » کار و امور اجتماعی«وزارت نام نھاد  : گردند ھزار جوان وارد بازار کار افغانستان می۴٠٠ساالنه 

 ھزار جوان وارد بازار کار افغانستان می گردد و به گفتۀ اين وزارت در حال حاضر در حدود ۴٠٠می گويد که ساالنه 

معيت جو نگردد، تا پنج سال آينده ج و ليون بيکار در کشور وجود دارد و اگر برای اين مشکل راه حل جستي م١.٩

 ٢٢.۴رسد و بر اساس آمار بانک غارتگر جھانی ميزان بيکار در افغانستان  ليون نفر میي م۵بيکار افغانستان به 

  .درصد می باشد

 سال گذشته، ھيچ برنامۀ کاريابی و يا پروژه ھای بزرگی راه اندازی نگرديده تا زمينۀ کار را برای جمع ١٠حداقل در 

 ھزار جوان به ۴٠٠پس با يک محاسبۀ ساده اگر ھر سال . وی کار اند، فراھم نمايندج و که در جست کثيری از کسانی

 سال گذشته ھيچ برنامۀ کاريابی وسيعی جھت جذب نيروی ١٠بازار کار افغانستان اضافه گردد و از جانب ديگر در 

از . در بيکاری به سر می برندليون نفر ي م۴ابيم که در حال حاضر  يسادگی در می اندازی نگرديده باشد، بکار نيز راه
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ليون انسان به دليل فقر، بيکاری، وضعيت بد امنيتی، مشکالت ي م٣دھد که بيشتر از  جانب ديگر احصائيه ھا نشان می

اجتماعی و مصيبت ھای که از سوی استعمارگران، دولت مزدور و گروه ھای تروريستی بر آنھا وارد گرديده، به مواد 

از اين توان کار کردن را ندارند، فلھذا اگر اين جمع را نيز با بيکاران عالوه نمائيم، تعداد افراد مخدر رو آورده و بعد 

  . رسند ليون انسان میي م٧بيکار به 

ليون آن واجد ي م١۵ليون انسان باشد و در خوشبينانه ترين حالت از اين تعداد، ي م٣٠که نفوس افغانستان  در صورتی

 صددر ليون بيکار داشته باشيم، اگر نرخ بيکاری را به اساس ي م٧ که در باال کرديم، ه ایاسبشرايط کار باشند و با مح

  . درصد نيروی کار ما در بيکاری به سر می برند۴٧محاسبه کنيم در واقع در حدود 

  
  :يادداشت

است اشغالگران و امثال آنھا جرأت ايستادگی در مقابل خو" دوستم"و " عطاء"اين درست است که عناصری از قماش 
رد که قالدۀ تمام اين مزدوران اجنبی به دست يک دولت خارجی نيست تا ھمه کرا ندارند، مگر اين را ھم نبايد فراموش 

بلکه رول تمام قدرت ھای امپرياليستی دور و نزديک و قدرت ھای . را در يک صف و يک سمت به حرکت درآورد
تا آنھا نيز متناسب با تشديد تضاد بين باداران شان به جان ھم افتاده، يکی منطقه در جذب و ھدايت آنھا، باعث می گردد 

  .مانع تحقق پالن ديگری بگردد
با تمام قواء می کوشند آن را  افغانستان که امپرياليزم امريکا و انگليس لدر شما" پروژۀ داعش "رابطه بااز جمله در 

از ھمين رو بادرنظرداشت .  قواء با اين پروژه مخالف می باشندمتحقق سازند، می دانيم که روسھا و چينی ھا با تمام
به کشور ھای روسيه، ترکيه و ايران، نمی توان ادعا کرد که آنھا " محقق"و " دوستم"، "عطاء"تعلقات مزدورمنشانۀ 

  .در تقابل با پروژۀ داعش قرار ندارند
  AA-AAادارۀ پورتال 

 

  


