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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠۴

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٢١(  
  : اشغالگران، مسخره استۀوضعيت مکاتب در دولت پوشالی و تحت سيطر

 با جنايت آغشته می باشد، یزمينسر چنان اشغالگران قرار داشته باشد، وضعيت در ۀستعمار و سيطرکشوری که تحت ا

گاه . وضعيت معارف در افغانستان اشغال شده به شدت مسخره و خنده دار  است. بسيار مسخره و دردناک نيز می باشد

ی زند و وضعيت معارف را مسخره تر  اين وزارت تکيه مۀيک جھادی فاشيست و گاه جھادی فاشيست ديگر بر اريک

  .ی کتاب ھای معارف به خوبی آگاه ھستندئی و انشائھمه در مورد وضعيت امال. می سازد

 بيش از ، واليت جنوبی کشور٩وزارت پوشالی معارف گزارش می کند که در حال حاضر در برخی از ولسوالی ھای 

 ١۶٠در ھمين حال بر اساس گزارش اين وزارت در . دنوان مکتب مسدود است و متعلمين به مکاتب رفته  نمی ت۴٠٠

  .ولسوالی افغانستان معلم خانم وجود ندارد و دختران جوان به مکتب رفته نمی توانند

ی ترين نوع ئ ولسوالی نتوانند به ابتدا١۶٠ واليت در ٩وقتی جوانان پسر و دختر .  معارف استۀاين وضعيت مسخر

فرصت «لت پوشالی و اشغالگران  سال گذشته، دوازده سالی را که دو١٢نھم در آموزش دسترسی داشته باشند، آ

تا . وجود آورده استه  براافغانستان می خوانند، خود قضاوت کنيد که اشغال فاجعه بار افغانستان چه فجايعی » یئطال

رف روز تا روز بدتر اشغالگران حاکم باشند و دولت پوشالی در نوکری اشغالگران قرار داشته باشد، وضعيت معا

  .خواھد شد

  

  :اشغالگران، از اکتوبر تا اکتوبر

در دوازده سال گذشته، . ی و متحدان غارتگر آن اشغال شدئشور ما از سوی جنايتکاران امريکا ک٢٠٠١ھفتم اکتوبر 

 در اين .کشور ما به جز جنايت و خيانت، درد و ستم و قتل و کشتار و رنج و زحمت يک روز آسايش ھم نديده است

 جنايت امريکا برای رسيدن به ستراتيژی درازمدتش در منطقه صورت گرفته است و چنانچه ۀدوازده سال گذشته ھم

ی ھا از ھمان روز اول برای داشتن پايگاه ئگفته است که امريکاحامد کرزی رئيس دولت پوشالی در اظھارات اخيرش 

  .ھای نظامی به افغانستان آمده اند

 در نيويارک گفته است که امضای پيمان امنيتی تا ماه اکتوبر جلسه ای در »جميز دابينز«اص امريکا،  خۀاينک نمايند

 به خبرگزاری »اش کارتر«در ھمين حال معاون وزارت دفاع امريکا .  برای واشنگتن اھميت خاصی دارد٢٠١٣سال 

اشغالگران در ھفتم  .ه معنی فاجعه خواھد بود نشدن پيمان امنيتی امريکا و افغانستان بءس گفته است که امضافرانس پر
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 پيمان امنيتی با دولت ء و اينک می گويند که امضاتجاوز خونين شان را بر افغانستان آغاز کردند ٢٠٠١ماه اکتوبر سال 

 ی اين ماه چه اھميت خاص دارد و چرا عدم امضاهک  برای شان اھميت خاصی دارد، اين٢٠١٣پوشالی تا ماه اکتوبر 

  . ابھام استۀی است ھنوز در پردئ امريکاپيمان به معنی فاجعه برای اشغالگراناين 

 کنند که  ماه اکتوبر ماه اسارت دايمی افغانستان ءطور سمبوليک القاه  اشغالگران با انتخاب ماه اکتوبر می خواھند  ب

 به استقالل سر نبرده و روزی حتماً ه خواھد بود، اما اشغالگران بايد بدانند که ھيچ کشوری تا آخر در اشغال و اسارت ب

 توده ھای زحمتکش نشان داده است که ھيچ اشغالگری نمی تواند افغانستان را به ۀتاريخ استقالل طلبان. ملی می رسد

  .اسارت دايمی دربياورد

  

  :ابر زنان ستمديده در واليت دايکندیافزايش خشونت در بر

واليت دايکندی که بر اساس فرمايش جھادی جنايتکار کريم خليلی هللا معاون دوم رياست جمھوری پوشالی ايجاد شده 

 آن قربانی حرص و آز بنيادگرايان مذھبی می شوند، یاست، يکی از واليات فقير افغانستان است که توده ھا

  . ی قرار دارندئی و ناتوئدر خدمت استعمارگران امريکاتمام  ی شرم بیر منشی وبا نوکبنيادگرايانی که 

با گذشت زمان، خشونت در برابر زنان در اين واليت . زنان ستمديده در اين واليات بدترين زندگی را تجربه می کنند

 ھای شان برای جنايت بيشتر افزايش می يابد و ستمگرانی که بر زنان ظلم و ستم می کنند، با حمايت دولتمردان دست

  .باز گذاشته شده است و به ھيچ کسی ھم جوابگو نيستند

خشونت عليه زنان در اين واليت نسبت به شش ماه سال گذشته » حقوق بشر افغانستان» مستقل«کميسون«بر اساس آمار 

نت عليه زنان در  مورد خشو٢٢۴در شش ماه سال روان ھجری شمسی .  درصد افزايش يافته است١۶٣ھجری شمسی 

خشونت ھای معمول در برابر .  مورد آن خودکشی و يا تالش برای خودکشی بوده است٢١اين واليت ثبت شده است که 

  .زنان اين واليت عبارتند از قتل ناموسی، خودسوزی، لت و کوب، محروميت از تعليم و ازدواج ھای اجباری

  

  :زايش يافته است درصد اف۴۵کشتار توده ھا در واليات شرقی کشور 

بخش . روند که به کشتارگاه خلق ھای ستمديده ما تبديل شده است  به شمار مینقاطی ۀواليات شرقی کشور از جمل

 درصد نسبت به سال ۴۵در واليات شرق کشور ) زحمتکشان(يوناما می گويد که کشتار افراد ملکی » حقوق بشر«

  .ده  ھا را اطفال و زنان می سازند درصد اين کشته ش٩۵گذشته افزايش يافته است که 

 ميزان سال روان ھجری شمسی در شھر جالل ٩يوناما روز چھارشنبه » حقوق بشر«ول بخش ؤ مس»جوجيتا گاگون«

 فيصد کشتار زحمتکشان در سطح کشور در ھشت ماه سالروان ١٨آباد ننگرھار در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که 

او در عين زمان گفت که خشونت عليه زنان و کودکان در واليات شرقی . ه استميالدی در واليات شرقی صورت گرفت

  .افزايش يافته است و در اين زمينه دستاوری وجود ندارد

گوش آن در دولت پوشالی و بيرون از دولت ه چنانچه بارھا گفته شده است تا امپرياليست ھای جنايتکار و نوکران حلقه ب

رمستی باشند، کشتار توده ھای زحمتکش متوقف نخواھد شد، فقط با به زانو در آوردن پوشالی در افغانستان مصروف خ

  .اين جناوران است که توده ھای فقير کشور ما می توانند در صلح واقعی و رفاه و برابری زندگی کنند

  

  

 

 


