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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ نومبر ٢۶
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢۵۵  

  

  ليون کودک در افغانستان اشغالی در شرايط بسيار دشوار زندگی می کننديشش و نيم م

برگزار ) تجليل از روز حقوق طفل(وزارت نام نھاد کار و امور اجتماعی دولت پوشالی کابل در محفلی که به مناسبت 

با آن که .  ھزار طفل در شرايط بسيار سخت و دشوار زندگی می کنند۵٠٠ ميليون و ۶گرديده بود، گفت که بيش از 

 ھزار کودک را تحت پوشش کمک ۴٠٠ ميليون و ٣وانسته وزارت پوشالی ادعا دارد که از ميان اين تعداد کودک، ت

ھای شان قرار دھد، اما به ھمه معلوم است که اين ادعای کاذبانه و پوچ  صرف می تواند انسان ھای ديوانه را به مشکل 

  .قانع بسازند

اجتماعی و شھداء و کار، امور «تمامی وزارت ھای دولت پوشالی به شدت فاسد و بيکاره اند، اما در اين ميان وزارت 

ادعای . از جملۀ وزارت ھائی است که در دروغ پردازی، بيکارگی و فساد دست ھمه را از پشت بسته ااست» معلولين

  .  ميليون کودک در افغانستان از سوی اين وزارت بيشتر به افسانه می ماند تا واقعيت٣حمايت بيش از 

سوء استفاده ھای جنسی، . آن کودکان بيش از ھمه آسيب پذير اندافغانستان اشغالی يکی از کشور ھائی است که در 

استفاده در حمله ھای انتحاری و انفجاری، انتقال مواد مخدر، لت و کوب، تھديد، توھين و باالخره فقر و ناداری خانواده 

  . ھا، بيشتر از ھمه بر شانه ھای کودکان سنگينی می کنند

دار به نشر رسيده، به نقل از رئيس کار و امور اجتماعی واليت ھرات، تنھا در در گزارشی که از سوی راديو سالم وطن

اين در حاليست که تنھا در .  ھزار طفل رسيده است١۴ ھزار تن به ٧شھر ھرات در يک سال تعداد کودکان خيابانی از 

 تجاوز جنسی بر . طفل در نتيجۀ جنگ ھا کشته و زخمی شده اند١٠٠جنوب غرب کشور در يک سال بيش از ۀ حوز

ی است که کودکان کشور ما بايد آن را متحمل ئ کودک در واليت قندھار در چند ماه گذشته يکی ديگر از بدبختی ھا١٩

تجاوز جنسی بر کودک سه ساله يکی ديگر از لکه ھای ننگ بر جبين دولت پوشالی است که منحيث تکان دھنده . شوند

  . استترين خشونت در سال جاری به ثبت رسيده 

سان گشوده بال استعمار و استبداد بر زندگی توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ ما سايه انداخته باشند و  که کرگتا زمانی

که مشتی دزد، فاسد، چپاولگر، جاسوس و وطنفروش حاکميت سياسی را در کشور ما به ياری سگان درندۀ  تا زمانی

د، بلکه زندگی توده ھای درد ديده و  ياب عليه اطفال اين کشور افزايش میاشغالگر به دست داشته باشند، نه تنھا خشونت

  .  د به نابودی و تباھی کشانده می شوستمديدۀ ما ھر روز بيشتر از پيش
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  دولت پوشالی» خوکدانی« ناتو از سوی – واشنگتن و کابل –ئيد قرارداد ھای امنيتی کابل تأ

، »خوکدانی« عضو اين ١۵٧ داير گرديد، از ميان ٩٣ به تاريخ دوم قوس دولت پوشالی کابل که» خوکدانی«در اجالس 

 –دولت پوشالی کابل (و )  امپرياليسم امريکا–دولت پوشالی کابل ( تن آنھا به امضای قرارداد ھای امنيتی بين ١۵٢

  . ندھا را بسيار مھم دانست» اسارتنامه«ی مثبت دادند و امضای اين أبا شادمانی و استقبال ر) ناتو

در روز ھای اول رياست جمھوری اشرف غنی جاسوس، بين حنيف اتمر  مشاور امنيت » امنيتی«ھای » قرارداد«اين 

ناتو با حضور داشت ۀ ملی دولت پوشالی و يکی از جواسيس سر سپرده به صورت جداگانه با سفير امريکا و نمايندۀ ويژ

اين سند بايد برای تصويب به .  رسيدندءو جواسيس به امضااشرف غنی، داکتر عبدهللا، مجددی و ساير وطنفروشان 

  .گذاشتند» اسارتنامه«ئيد به اين أشد که باالخره اين نھاد جاسوس و وطنفروش نيز مھر ت فرستاده می» خوکدانی«

گران ء رسيده، اشغالی و دولت پوشالی کابل به امضاای که بين درنده ھای امريکائ» اسارتنامه«يا »  قرارداد«مطابق 

توانند از پايگاه ھای نظامی خود که قبالً در مناطق کابل، بگرام، مزارشريف، ھرات، قندھار، شيندند،  ی میامريکائ

. مايند و ھيچ ممانعتی برای استفادۀ آن وجود نداردايجاد نموده اند، رسماً استفاده ن) ھلمند(جالل آباد، گرديز و شوراب 

ی کابل، بگرام، قندھار، شيندند، ھرات، مزار شريف و از  توانند از ميادين ھوائی میدر پھلوی آن درنده ھای امريکائ

  .بنادر زمينی سپين بولدک، تورخم، تورغندی، شيرخان و حيرتان نيز استفاده نمايند

ط توانند از زمين و ھوا بر خاک و زندگی مردم ما تسل ی میاشغالگران امريکائ» اسارتنامه«ين در يک کالم مطابق ا

  .  دوع ممانعتی مقابل آنھا وجود ندارداشته باشند و ھيچ ن

  

  چک سفيد عربستان سعودی برای اعمار مرکز اسالمی در کابل

تربيۀ تروريزم در جھان ۀ ، منحيث يکی از مراکز عمدئی و انگليسعربستان سعودی بعد از امپرياليست ھای امريکا

يجاد مرکز بزرگ اسالمی در تپۀ مرنجان واليت کابل، بزرگترين مرکز اين کشور در نظر دارد تا با ا. شناخته شده است

  . وھابيت و تروريزم را در افغانستان راه اندازی نمايد

 نفر، يک ١۵٠٠٠ مسمی گرديده، دارای يک مسجد با گنجايش ملک عبدهللاين مرکز بزرگ اسالمی که به نام 

عربستان سعودی با امضای چک سفيد، مصارف اين . شد محصل و يک شفاخانه می با۵٠٠٠پوھنتون، ليليه برای 

  .  مرکز را تمويل می نمايد

توده ھای ما . درمغان نمی آورايجاد چنين مراکزی جزمحکم کردن زنجير ھای استعمار و استبداد چيزی ديگری به ا

خته شده و بيش از ھمه رسند که زنجير ھای پوسيدۀ خرافات مذھبی از دست و پای آن ھا دور اندا زمانی به آگاھی می

  .به آنھا آگاھی طبقاتی داده شوند

 درصد مردم ما را به نابودی کشانده اند و ھر روز به نام دين ٩۵در کشوری که فقر، بيکاری و بدبختی زندگی  بيش از 

گر و ريزند، در کشوری که سگان درندۀ اشغال و مذھب خون ھای بيشماری در حمالت انتحاری و انفجاری به زمين می

 ی به مردم ما ساخته اند، در کشوری که ھر روز تروريزم مذھبی و سياسی گسترش میئدولت پوشالی زندگی دوزخ آسا

، اين کشور را به خاکستر مبدل نموده و زندگی را در آن دوزخی »جنگ عليه القاعده و طالبان«ابند و به نام اسالم و ي

  . د توانو بربريت چيزی ديگری بوده نمیساخته اند، ايجاد چنين مرکزی جز تداوم وحشت 

استقالل و آزادی ضرورت دارند و ۀ توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ ما در حال حاضر پيش از ھر چيز، به ھوای تاز

که درنده ھای اشغالگر از کشور ما رانده نشوند و کاخ ھای استبداد به نيروی توده ھا ويران نگردند، دستيابی  تا زمانی

  . خواست توده ھا غير ممکن می باشندبه اين
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  درنده ھای طالبی، پکتيکا را به خون کشيدند

 که در اخير ھر ماه لست کشته ھا و زخمی ھا در افغانستان اشغالی از سوی گزارشگران پورتال به نشر می با آن 

ا را به خاک و خون کشيدند،  دارد که قتل عام اخير فاشيسم طالبی که توده ھای فقير و زحمتکش پکتيکیرسند، اما جا

  .در اينجا انعکاس يابد

 خيل و ولسوالی ھای ھمجوار آن که ھيچ دلخوشی برای زندگی در یتوده ھای خسته از زندگی در ولسوالی يحي

 خيلی واليت پکتيکا شرکت کردند تا برای ساعاتی غم و یافغانستان اشغالی ندارند، در مسابقۀ واليبال در ولسوالی يحي

که اھريمن ھای دينی و مذھبی در کمين نشسته اند تا دريای خون به  ندگی شان را فراموش نمايند، اما غافل از ايندرد ز

  .راه بيندازند

ی به دستور سازمان جاسوسی پاکستان و ساير استخبارات منطقه بدتر از نده خوئطالبان فاشيست و جاسوس که در در

 و ددمنشی ندارند، در جريان مسابقه، خود را در بين غير نظاميان منفجر کنند و ھيچ مرزی در جنايت کفتار عمل می

در ميان کشته ھا و زخمی ھا .  تن ديگر زخمی می شوند۶٠ تن کشته و بيش از ۶٠می سازند که در نتيجه بيش از 

  . تعداد زيادی کودک و نوجوان نيز ديده می شوند

ريان چند ماه گذشته به شدت افزايش يافته و روزی نيست که ده ھا قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی در ج

سگان درندۀ اشغالگر، نظاميان دولت پوشالی و طالبان فاشيست و . انسان در اين کشور به خاک و خون کشيده نشوند

  . ندازنددريای خون را در کشور ما به راه بيمزدور کمر بسته اند تا 

فجيع يکبار ديگر ثابت ساختند که حاضر اند به دستور بادارانشان دست به ھر نوع جنايتکاران طالبی با اين جنايت 

  .جنايت فجيع در ھر محلی دست بزنند

  

  


