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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ دسمبر ١٨
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٢٢٩  

  

   ديدۀ ماتوده ھای زجرۀ لمانی، توھين ديگريست بر خون ھای ريخته شداحکم محکمۀ اشغالگران 

 که به دستور دگروال خونخواری به نام کالين ٢٠٠٩حملۀ وحشيانه و بربرمنشانۀ جنايتکاران متجاوز المانی در سپتمبر 

 انسان زحمتکش و ستمديدۀ زن، مرد و اطفال منطقۀ رحمت بای ١۵٠صورت گرفت و باعث کشته شدن نزديک به 

ت فجيع تاريخ خونين کشور ماست که ھرگز آن لحظۀ ھولناک از ولسوالی چار درۀ واليت قندوز گرديد، يکی از جنايا

  . صفحات خون و باروت تاريخ ما حذف نمی گردد

سگان درندۀ اشغالگر در طول دوازده سال گذشته، ھمانند آن فاجعۀ خونين، صد ھا بار جنايات ھولناک و فجيع ديگری 

ناچيز و بی » غرامت«و پرداخت » تاسف خوردن« با را در اقصا نقاط کشور استعمار زدۀ ما تکرار کرده و ھر بار

کرزی اين . مقدار به بازماندگان آن فجايع، از کنار آن خون ھای ريخته شده به خونسردی و بی پروائی گذشته اند

ھا را » ھوشدار«ھا و » اخطار«سردمدار جواسيس در دولت پوشالی کابل نيز با ريختن چند قطره اشک تمساح، آخرين 

  .، برگ ديگری از اين جنايات را بسته اند»ھيأت حقيقت ياب«وده و با تعيين صادر نم

 در واليت قندوز توسط سگان درندۀ المانی، چنان فجيع و تکان دھنده بود ٢٠٠٩اما فاجعۀ قتل عام ده ھا انسان در سال 

المان جريان داشته و خواھان که بعد از چھار سال ھنوز ھم  دعوای آن جنايت توسط وکالی مدافع قربانيان در محاکم 

  .غرامت از دولت امپرياليستی المان گرديده اند

دولت المان موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان «بعد از گذشت سالھا باالخره محکمه ای در بن المان حکم کرد که 

 زندگی توده ھای صدور چنين حکمی، جزتوھين به خون ھای ريخته شده و بی ارزش نشان دادن» .قربانيان نيست

لمان در واقع ا در بن ه ایصدور اين حکم از سوی محکم. ستمديده و زجر کشيدۀ افغان، چيزی ديگری بوده نمی تواند

توانند به داد برسند و با رفتن به  کنند با دادخواھی از امپرياليست ھا می سيلی جانانۀ به روی کسانی اند که فکر می

  !! توانند جنايتکاران داخلی و خارجی را به پای ميز محاکمه بکشند؟ ستی میدروازه ھای نھاد ھای امپريالي

  

  و دولت پوشالی کابل» جامعۀ جھانی« درصدی تجاوز بر کودکان، مايۀ شرمساری ٢٨افزايش 

  درصد تجاوز جنسی به کودکان خبر می٢٨کميسيون نا مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش ساالنۀ خود از افزايش 

در اين گزارش آمده که به . ی دولت پوشالی کابل قلمداد نموده اندلی آن را فساد در دستگاه ھای قضائو عامل اصدھد 
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ی، عامالن تجاوز جنسی به کودکان يا تبرئه می شوند و يا بعد از عمل جرمی به ليل فساد گسترده در نھاد ھای قضائد

  . کنند مناطق تحت نفوذ طالبان فرار می

 واليت کشور گرفته شده، بسيار تکان دھنده و ٢٧ در نتيجۀ مصاحبه با بيش از چھار ھزار کودک از اين گزارش که

 درصد از کودکان ۵١ ھزار کودک به مواد مخدر روی آورده و ٣٠٠در اين گزارش آمده که بيش از . ھولناک می باشد

  . به کار ھای شاقه اشتغال دارند

 ٢٧از افزايش ) صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل(چندی قبل يونيسف اين گزارش در حالی به نشر می رسد که 

، ٢٠١٣بر اساس گزارش يونيسف در چھار ماه اول سال . نيز گزارش داده اند» جنگ«درصدی تلفات کودکان در 

  .رسيد  کودک می٣٢٧ اين تلفات به ٢٠١٢که در چھار ماه اول سال   کودک در افغانستان کشته شده اند، در حالی۴١۴

رساند که تجاوز غربی ھا به سردمداری امپرياليسم امريکا برای توده ھای ستمديده  ی به اثبات میئنشر چنين گزارش ھا

به ھمراه نداشته و از فردای تجاوز، » یفرصتی طالئ«و زجر کشيدۀ ما مخصوصاً اطفال و آينده سازان اين کشور ھيچ 

يده، ھمانا انتحار، انفجار، خون، باروت، تجاوز، کشتار، مواد مخدر،  درصدی خلق ما گرد٩۵چيزی که نصيب اکثريت 

 مملو از بدبختی و تباھی می باشد که ه ایفساد، تجاوز جنسی بر کودکان، چشم و گوش بريدن زنان و باالخره جامع

  .است کشاندن زندگی رقت بار توده ھای ما نقش فعال خود را بازی نموده ءدولت پوشالی کابل در به قھقرا

  

  ن مسلح و رد آن از سوی دولت پوشالی کابلمايت رژيم آخوندی ايران از مخالفاح

ن مسلح دولت افغانستان را  نفری از مخالفا۵۴٠محمد يونس رسولی معاون والی فراه می گويد که دولت ايران گروه 

 اين زمينه اسناد موثق مکتوبی و آموزش داده و برای حمالت خرابکارانه به واليات غربی افغانستان فرستاده است و در

اما دولت پوشالی کابل . دھد در داخل ايران مراکز آموزش اين نيرو ھا وجود دارد تصويری نيز وجود دارد که نشان می

  !!با رد اين گفته ھا، روابط بين تھران و کابل را در عالی ترين سطح می گويد؟

اشيستی ايران در جريان چھار دھۀ اخير از ھر طريق ممکن ه ای نيست که رژيم ضد مردمی و فھجای ھيچ شک و شب

تالش نموده تا توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما را تحت شکنجه ھای حيوانی و ضد انسانی خود قرار داده و تخم نفاق 

  . را در بين مردم ما بپاشد

ن افغان را در بدترين شرايط امھاجررژيم سفاک واليت فقيه نه تنھا با شکنجه ھای وحشيانه و فجيع، سالھاست که 

زندگی قرار داده، بلکه با استفاده از اعتقادات مردم، ھمه روزه در حال کاشتن تخم نفاق در بين مذاھب شيعه و سنی در 

اين رژيم در جنگ خونين سوريه زير نام دفاع از مذھب شيعه، افغان ھای بسياری را به کام مرگ . کشور ما می باشد

  . فرستاده اند

لت بويناک و پوشالی کرزی که ھيچ شرمی در مغازله با کشور ھای طماع ھمسايه و غربی ھا مخصوصاً امپرياليسم دو

امريکا ندارد، با چشم پوشی از جنايات رژيم فاشيستی ايران که عليه مھاجران ستمديدۀ ما در طول بيشتر از چھل سال 

 نمايد، که ھنوز با ناز و کرشمه از امضای ء ھمکاری امضاخواھد با اين کشور در حالی پيمان گذشته روا داشته، می

  !! می زند؟» سرباز«پيمان اسارتبار امنيتی با امپرياليسم جنايتکار امريکا 

  

  

  

 


