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   افغانستان-گزاشگران پورتال

 ٢٠١٢ جنوری ٢۴

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵٠(  
  

  : در افغانستانئی مدنی امريکاۀفرار افغان ھا از حقوق بشر و جامع

جامعۀ «و » حقوق بشر«رياليست ھای امريکائی و غربی تا اکنون ملياردھا دالر را در عرصه ھای در حالی که امپ

 شان را در افغانستان به نام دفاع از حقوق ۀدر افغانستان به مصرف رسانده است و عمالً جنگ اشغالگران» مدنی

سند که از ماه جنوری تا نومبر سال  مدنی آغاز کرده اند، اما اکنون رسانه ھای غربی می نويۀ جامعۀبشر و توسع

  .گذشته ميالدی، بيش از سی ھزار افغان در کشورھای مختلف جھان برای پناھندگی نام نويسی کرده اند

 اساس ارقام سازمان ملل متحد، تعداد مھاجران افغان در سال گذشته هخبرگزاری اسوشتيد پريس می نويسد که ب

 ميالدی نشان می دھد و در عين زمان اين رقم نسبت به چھار ٢٠١٠ال  درصد افزايش را نسبت به س٢۵ميالدی 

 قاچاق ۀدر عين حال واشنگتن پوست نوشته است که تجارت ساالن. سال قبل بيش از سه برابر افزايش يافته است

 در دو  پوشالی کشور ما تنھاۀاساس اظھارات وزرات خارجه انسان ھا از افغانستان به يک مليارد دالر می رسد و ب

  .  ھزار افغان به شکل غير قانونی وارد يونان شده اند۵٠سال گذشته 

در ضمن فرار، ھر ھفته شورای وزيران ترک تابعيت ده ھا افغان را به تصويب می رساند که اين دو به خوبی 

ر تبديل نشده  حقوق بشۀ فاضلۀنشان می دھد که افغانستان چنانچه امپرياليست ھای غربی تبليغ می کردند، به مدين

رود و مردم با دريافت کوچکترين امکان در تالش ھستند تا از اين  است، بلکه ھنوز کشتارگاه جھان به شمار می

   .کشتارگاه بگريزند

  

  :رئيس پوشالی برای امضای سندھای ھمکاری ستراتيژيک با اربابان اروپائی آمادگی می گيرد

يست ھای غربی تبديل شده است، به سرزمينی می ماند که تکه و پاره که به کشتارگاه امپريال افغانستان ھمانطوری

ھنوز سرو صدای .  می فروشندانرا به اين نام و آن نام به اربابانش است و حراجيان بی غيرت توته ھای آن
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وطنفروشی به امريکا خاموش نشده است که اينک قرار است حامد کرزی به اروپا سفر نمايد و با شماری از 

  . برساندءای اروپائی سند ھای ھمکاری ستراتيژيک به امضاکشورھ

 آينده ۀم دلو در کابل گفتند که حامد کرزی تا يک ھفتتاريخ دو به ۀ ادارۀ مستعمراتیولين وزارت امور خارجؤمس

 خواھد ءوارد اروپا خواھد شد و با کشور ھای بريتانيا، فرانسه و ايتاليا سندھای ھمکاری ھای ستراتيژيک امضا

ھای سياسی، اقتصادی، امنيتی، فرھنگی و اجتماعی امپرياليست ھا با کشور » ھمکاری «ۀاين اسناد دربرگيرند. کرد

اين جناوران را ديده اند، ديده اند که چگونه بر اجساد » ھمکاری«مردم افغانستان در ده سال گذشته . ما می باشد

نند، بمب می ريزند و خون می ريزند، لذا واضح و روشن  می کۀ جنسی  استفادءمرده ھا می شاشند و از اطفال سو

که خلق ما را به اسارت بيشتر درآورد، معنی ديگری  است که اين نوع سندھای ھمکاری ھای ستراتيژيک جز اين

  .ندارد

   

  !!کشتار فرانسوی ھا، تير انداز گمارده طالبان بوده است 

شود که دولت پوشالی بر سربازان فرانسوی آتش ک» ملیاردوی «به اصطالح  جنوری يک سربازار ١٩روز جمعه 

وليت آموزش سربازان دولت ؤاين سربازان فرانسوی که مس.   تن ديگر زخمی شدند١۶ تن کشته و ۴در اين ميان 

پس از اين رويداد، دولت . پوشالی را به عھده داشتند، حين آموزش مورد شليک گلوله ھای اين سرباز قرار گرفتند

 با عکس العمل تند اين رويداد را تقبيح نموده ولی سرکوزی رئيس جمھور فرانسه گفت که به رانسه ظاھراً اشغالگر ف

  .  موريتش در کنار امريکا در افغانستان ادامه خواھد دادأم

جيراد النگوی وزير دفاع فرانسه که يک روز قبل از اين حادثه به افغانستان سفر کرده بود در ديدار با نيروھای 

 طالبان بوده است و ۀفرانسوی مستقر در واليت کاپيسا گفت که فردی که بر سربازان فرانسوی حمله کرده گماشت

  .و می داندرا نيز سفر او به پاکستان قبل از پيوستنش به ارد دليل آن

او از دو ماه به اين طرف در .  افغانی بود که روز جمعه بر سربازان فرانسوی آتش کشوده سال٢١عبدالصبور 

کار می کرد و اکنون وزارت دفاع » اردوی ملی«به اصطالح پايگاه نظامی عساکر فرانسوی در واليت کاپيسا در 

  .پوشالی می گويد که او به جزای اعمالش خواھد رسيد

 يک ماه گذشته اين دومين بار است که سربازان اشغالگر فرانسه از طرف سربازان اردوی پوشالی به قتل می در

 عسکر آن در ٨٢ به اين طرف در افغانستان دارد که تا اکنون ٢٠٠١ عسکر از سال ٣۶٠٠فرانسه در حدود . رسند

 تعداد عساکر خود را در افغانستان به ٢٠١٢  سالدرصميم دارد اين کشور ت. ون به قتل رسيده اندرويدادھای گوناگ

  . تن کاھش بدھد٣٠٠٠

  

  :مصارف ناتو با مسدود شدن مرز پاکستان شش برابر بيشتر شده است

 نيروھای اشغالگر ناتوئی کشته شدند، دولت پاکستان ۀوسيله  سرباز اردوی ارتجاعی پاکستان ب٢۴که  پس از آن

ناتو ساالنه به .  تدارکی ناتو شش برابر افزايش يابدۀ امر سبب شد تا ھزينمرزش با افغانستان را مسدود کرد و اين

 که شامل تجھيرات نظامی و مواد ارتزاقی  وارد می کردارزش مليادرھا دالر تدارکات از راه پاکستان به افغانستان

  .می شود

ولين اين سازمان ؤلی مسمين تدارکات شان می پردازند وأدر حال حاضر اشغالگران ناتوئی از راه شمال به ت

امپرياليستی می گويند که راه شمال از يک طرف طوالنی و از طرف ديگر وقت گير و ھزينه بردار است و لذا نياز 
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ديده می شود تا اکماالت از راه پاکستان از سر گرفته شود و به اين منظور صحبت ھای در بروکسل صورت گرفته 

  . است

 ١٠۴س مصارف انقتال مواد اکماالتی نيروھای اشغالگر امريکا از راه  شمال به به گزارش خبرگزاری اسوشتيد پر

  . مليون دالر بيشتر از راه پاکستان می باشد٨٧که مبلغ اين مصارف  مليون دالر می رسد، در حالی

  

  :ارتش امريکا، ارتش خودکشی ھا و تجاوزھای جنسی

اساس ه ب.  خودکشی و تجاوز جنسی افزايش يافته استوزارت دفاع امريکا می گويد که در ارتش اين کشور سطح

 مورد تجاوز جنسی صورت گرفته است که ٢٢٩٠طور مجموعی ه  ب٢٠١١ وزارت دفاع امريکا در سال ۀخبرنام

 سرباز امريکائی ١۶۴در ھمين حال سال گذشته .  شصت و چھار درصد افرايش يافته است٢٠٠۵نسبت به سال 

  .خود کشی کرده اند

روز افزايش می يابد، خودکشی بيشتر می شود و بر مرده ھا شاش ه ی که در آن تجاوز جنسی روز بئاردوحال اين 

بياورد، » حقوق بشر«می کنند، آمده اند که برای مردم افغانستان که تاريخ درخشان مبارزات استقالل طلبانه دارند، 

 سيلی غفار و ، مدنی اجمل بلوچزادهۀی، جامعاين را فقط حاکمان دولت پوشالی، جيره خواران تکنوکرات استعمار

  !د، نه ملت سلحشور مانفاحشه ھای مطبوعاتی  ھشت صبحی می توانند قبول کن

  

  :افغانستان، بدترين جا برای کودکان

 مورد ٩٠٠٠ اعالن کرد که در پنج سال گذشته  ادارۀ مستعمراتیروز شنبه، اول دلو وزارت کار و امور اجتماعی

اين وزارت می گويد که آمار آنھا نشان می دھد که خشونت عليه اطفال در پنج . فال درج شده استخشونت عليه اط

واصل نور مھمند معين اين وزارت گفته است که انجام کارھای خالف قانون، . سال گذشته کاھش يافته است

د مھم خشونت عليه اطفال تجاوزھای جنسی، ازدواج ھای پيش از وقت، دوری از فاميل، اختطاف و اعتياد از موار

  .می باشد

اگر فقط کارھای خالف قانون به حيث يک مورد خالف قانون در نظر بگيريم، چون در قانون کار دولت پوشالی 

 کودک کارھای گوناگون را ۵٠٠٠٠کار کودکان خالف قانون دانسته شده است، ھمين اکنون تنھا در کابل در حدود 

 ٩ود نشان می دھد که پوشالی ھا چقدر دروغگو، بی حيا و چشمپاره ھستند که از انجام می دھند و اين به خودی خ

  .ھزار مورد خشونت عليه کودکان صحبت می کنند

  

  

 


