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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ اکتوبر ١٨

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٢٢(  
  :جوانان زحمتکش جوزجان و رنج بيکاری

بر اساس آمار رياست اقتصادی در . رود روز بدتر شده میوضعيت اقتصادی زحمتکشان جوزجان با گذشت ھر 

 ٧٠در حال حاضر . واليت جوزجان، وضعيت اقتصادی مردم در اين واليت نسبت به سال گذشته بدتر شده است

سر می ه اين جوانان در فقر مطلق ب. کار ندارندبرای  جوزجان بيکار ھستند و ھيچ زمينه ای ۀدرصد جوانان ستمديد

خاطر امرار معيشت به سربازان اردوی پوشالی افغانستان تبديل شوند ه دادی از آنھا ناگزير می شوند که ببرند و تع

  .و شماری در خدمت جنايتکاران فاشيستی از نوع عبدالرشيد دوستم قرار بگيرند

ارند و  تن کار د٧٠٠ ھزار نفری واليت جوزجان را می سازد که از اين ميان فقط ٧١٠ درصد نفوس ۶۵جوانان 

بر اساس .  کاری دسترسی پيدا نمی کنندۀديگران روز را به اميد پيدا کردن کار شب می کنند ولی به ھيچ نوع زمين

طور اوسط با  عايد ه  در حال حاضر خانواده ھای زحمتکش اين واليت ب،ولين محلی دولت پوشالیؤمسگفته ھای 

وضعيت فالکتبار زحمتکشان را در کشوری می سازد که  ۀ اين خود نشاندھند، دالری در ماه زندگی می کنند١۴

  .کرده اند» کمک«افغانستان » مردم« ميلياردھا دالر به ،امپرياليست ھای غارتگر ادعا دارند

  

  : درصد افزايش يافته است٢٠تجاوز بر کودکان ستمديده 

ی نمی ئی و ناتوئارتگر امريکا امپرياليست ھای غۀوسيله ھنوز چند روزی از ھفتم اکتوبر، روز اشغال کشور ما ب

گذرد که آمار دردناک افزايش تجاوز جنسی بر کودکان، کودکان بی بضاعت، کودکان زحمتکشان از طريق رسانه 

ی کشور ما را به چه جھنمی برای مردم ئاشغالگران امريکاھای جمعی انتشار می يابد و اين نشان می دھد که 

  .بديل کرده اندخصوص کودکان و زنان ته افغانستان و ب

ی استعماری و در خدمت استعمار است، در اين اواخر ز اطفال بی بضاعت که خود يک انجو حمايت اؤسسۀم

 که بايد دالر ھای ؤسسه مناي. گزارشی را به نشر رسانده است که وضعيت دردناک کودکان را نشان می دھد

ه ع دردناک اطفال که ھمان اشغال کشور ما بسفارت خانه ھای اشغالگران را حالل کند، به علت اصلی اين وض

  .ی است، اشاره ای نمی کندئی و ناتوئ اشغالگران امريکاۀوسيل
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در ھمين . ش يافته است درصد افزاي٢٠سسه تجاوز جنسی بر کودکان نسبت به سال گذشته ؤبر اساس گزارش اين م

  .سسه گزارش می کند که گراف اعتياد در ميان کودکان نيز سير صعودی می پيمايدؤحال اين م

  

  :رديم در ھر دو دقيقه يک زن در زمان والدت در افغانستان می

 اگر از يک طرف طياره ھای. افغانستان چنانچه بارھا گفته ايم به دوزخی برای زنان و کودکان تبديل شده است

خصوص زنان و کودکان را می کشند، در طرف ديگر سطح ه ی آن مردم و بئ ناتوی و متحدانئغارتگران  امريکا

  .خصوص توده ھای زحمتکش تبديل ساخته استه پائين زندگی، اين کشور را جھنمی سوزان برای  مردم و ب

  انگليسی در مورد مرگ و مير زنان افغان در زمان والدت، در کشور ما. سی. بی. اساس گزارش تلويزيون بیهب

واضح است که اين زنان مربوط به خانواده ھای زحمتکش . در ھر دو دقيقه يک زن در زمان والدت جان می بازد

تھيدست کشور ما ھستند نه آنانی که در اين دوازه سال به برکت اشغال کشور  و ريختن خون توده ھای فقير ونادار 

  . دست يافته انده ئیما به ثروت ھای افسان

وشالی آن، مردم ما ی و دولت پئغارتگران امريکاک نشان می دھد که با وجود ادعا ھای دروغين اين وضعيت دردنا

 خونريز يالسم امپرۀوسيله ی ترين سھولت ھای زندگی محروم ھستند و در دوزخ سوزان اشغال شده بئھنوز از ابتدا

  .امريکا ھر دقيقه جان می بازند

  

  : ی ھای غارتگرئوزی امريکاان، منبع ثروت اندنھادھای پوشالی افغانست

 خاينان داخلی و خصوص وزارت دفاع و وزارت امور داخله به منبع فساد برایه نھادھای پوشالی افغانستان ب

تا اکنون چندين بار گزارش ھای مبنی بر فساد در .  ی آن تبديل شده استئی و متحدان ناتوئغارتگران امريکا

  .زارت به رسانه ھا درز کرده استخريداری ھا و عقد قراردداھای اين دو و

در تازه ترين گزارش خود از فساد در خريداری پرزه جات موترھای ) سيگار( عمومی بازرسی امريکا ۀادار

 به اين ٢٠١١ندانی مشترک انتقال امنيتی از سال  اين اداره می گويد که قوم.وزارت دفاع پوشالی سخن گفته است

است که ھيچ نيازی به آن کرده  ميليون دالر پرزه جات خريداری ١٣٠ارزش ی وزارت دفاع به اطرف برای موترھ

  . که کارآمدی ندارد، می باشدینبوده  و اکنون چندين گدام تا سقف پر از اين پرزه جات

 ميليارد ١٠٠  خبرگزاری پژواک، امريکا از آغاز تجاوزش تا  اکنون بيش از ١٣٩٢ ميزان ٢۵ اساس گزارش هب

افغانستان مصرف کرده است که در اين ميان تا اکنون چندين بار مواردی از فساد گزارش » سازیباز«دالر برای 

  .داده شده است

  

  

  

 

 


