
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢اول فبروری 

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵١( 
  

   :اش» نیجامعه جھا«پنجاه ھزار کودک در داش ھای خشت پزی کابل، شرم بر دولت پوشالی و 

 سال گذشته در ۵ولين وزارت امور کار و اجتماعی دولت پوشالی در کنفرانس رسانه ای گفتند که در ؤچندی قبل مس

اما ھمان  وقت !!  اين آمار ابراز خشنودی کردندۀ مورد خشونت عليه کودکان ثبت شده است و با ارائ٩٠٠٠حدود 

 ھزار کودکی که در شھر کابل کار می کنند، فقط يک چشم ۵٠ گزارشگران پورتال نوشتند که اين آمار را با وجود

  .سفيد پوشالی می تواند باور کند نه مردم زحمتکش افغانستان

 در گزارش مشترک می "اتحاديه کارکنان افغانستان" و - که خود داستان درازی دارد-"فريدريش ايبرت"اينک بنياد 

کودک که سن اکثريت شان بيش از پنج سال نمی باشد، در داش  ھزار ۵٠گويند که در اطراف شھر کابل نزديک به 

ن اين کار مورد سائر خشونت ھا قرار می ضمھای خشت پزی مصروف کارھای شاقه و طاقت فرسا می باشند، که 

 .گيرند

  اساس گزارش اين نھاد ھا  اين کودکان به طبقات زحمتکش کشور ما تعلق دارند که ناگزير اند به خاطر نان ازهب

 ھزار سرباز کودک اجير، ۵٠ کاری اين ۀساح. ھفت صبح به کار آغاز کنند و تا ھفت شام عرق ريزان کار کنند

 چون فرانک گماشتگانیدردناک است که حتی ای وضعيت اين کودکان به اندازه  . ولسوالی ده سبز کابل می باشد

شرم »  جھانیۀجامع«ا برای دولت پوشالی و  در افغانستان می باشد آنر"فريدريش ايبرت"ول بنياد ؤھنتک که مس

وظيفه دارد تا گاھگاه به خاطر اغفال مردم عزيز ما، از دولت » مدنی گراھا«او  مثل ساير انجوبازان و . آور خواند

نيز در مصاحبه ای " حاکا" ۀسسؤ رئيس م"سيلی غفار"چنانچه باری .  سر بدھدهپوشالی و اربابان خارجی شان گل

پوده را نيز بر آن بی محتوا و  مدنی از دستاوردھای دولت پوشالی سخن گفته، چند انتقاد ۀ جامعۀبا سايت شبک

او در حقيقت با اشاره به دستاوردھای حکومت پوشالی به مشاطه گری کرزی، فھميم .  تا عوام را بفريبد،مطرح کرد
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رای کودکان و زنان افغان بلکه رئيس  امداد انسانی بۀسسؤو خليلی پرداخت که ديگران به حق او را  نه رئيس م

  . امداد سياسی برای جالدان افغانستان نام دادندۀسسؤم

شان را ھمدرد زحمتکشان »  مدنیۀجامع«حال آقای فرانک نيز تالش دارد تا به سروصدا راه انداختن، انجوھا و 

  :او در اين گزاش گفت. نشان بدھند

خاطر دفاع از حقوق  المللی به  ملی و بين ر آن ھزاران تن از اشخاص بيست کيلومتری پايتخت که دۀتنھا در فاصل«

پزی تحت اسارت و غالمی  ھای خشت ھزار کودک در داش  شرم است که بيشتر از پنجاه کنند، جای  بشر کار می 

  ».دھند اند و کارھای شاقه انجام می قرار گرفته

 پای منار صورت ۀلی ھای ده سبز، بگرامی و منطق خشت پزی در ولسواۀ کور۵٠٠اين گزارش که با بازديد از 

گرفته است، نشان می دھد که کودکانی که در اين ولسوالی ھا کار می کنند اکثر شان از ولسوالی بتی کوت ننگرھار 

  .و ولسوالی پغمان کابل می باشند

م بپردازند، تکنوکرات  در دست به ذبح مرددوقتی کشوری به استعمار اشغالگران درآيد، فاشيست ھای مذھبی کار

ھای مزدور اين اشغال را تيوريزه کنند، و عوامفريب ھا به گفته مائوتسه دون از ديدن امپرياليزم امريکا حال شان 

ن کودک پای قصر سفيد خوش و مست باشند، چرا اين کودکان و ھزاراه ب» استفاده از تضاد«بر ھم نخورد و به نام 

  .  قاطع عليه تمام ذوات فوق الذکر امکان پذير استۀی آنان فقط در مبارزئديگر اسير نباشند، رھا

  

 :کابل، زندان بزرگ جھان

 کشور زير ھجوم و بمبارد ۴٩ اشغالگران ۀوسيله که کشور ما ب پس از آن. کابل را نمی توان شھر و پايتخت گفت

تمام شھر کابل در بلوک ھای سنگين .  شدقرار گرفت، اين شھر مرده، مرده تر از پيش به زندان بزرگ جھان تبديل

سيم ھای خاردار، موانع، مسدود بودن کوچه ھا، نگھبانان مسلح، گشت و گذار . و کانکريتی زندانی شده است

اشغالگران گوناگون، تيزرفتاری موترھای اردو، پوليس و امنيت پوشالی، کالشنکوف ھای کمپنی ھای شخصی، 

 ھمه اين شھر را به زندانی تبديل کرده است که زندگی را ،بارو نبود امکانات شھریان پوشالی ھا، دود و غدباديگار

 شھر شان ھيوالی وحشت خوابيده و زندگی در خفقان ۀنفس گير ساخته و شھروندان کابل حس می کنند که بر سين

  . ادامه دارد

ايط ھر جا وس. ان نيز می باشدکه زندان بزرگ جھان است، يکی از پايگاه ھای بزرگ اشغالگر کابل در ضمن اين

دولت پوشالی . ی می کنند، ساعت ھا جاده ھا برای اين خونريزان مسدود می شودئاين اشغالگران بر شھر حکمروا

وری  آکه اين ھمه وحشت را چونه پاشی کرده باشد، به جمع می باشد، برای اين) امريکا(که نوکر زندانبان اصلی 

 ھای زحمتکشان را ويران کرده و به بدترين جنايت دست می زنند و قھرمان اين کراچی ھای دستی پرداخته، غرفه

جنايت، بسم هللا محمدی وزير دولت پوشالی در امور داخله و از ھمسلکان احمد شاه مسعود شورای نظاری می 

  . باشد

اچی ميوه فروشی دارد  واليت کابل که کرۀ ولسوالی فرزۀحق مردم در اين ميان از گلوی ميراحمد باشنده و صدای ب

  :او می گويد. و از ترس نوکران وزارت داخله از اين کوچه به آن کوچه می گريزد، باال می شود

 را از مقابل وزارت خانه ھا، سفارتخانه ھا، منازل فرماندھان و ی سمنتیوارھاير داخله به مردم گفت، ھمه ديوز" 

کا و ير داخله به سفارت امريا زور وزي کند، آین کار را م کند و آین کار را ميا.  داردی بر میرھبران جھاد

گر مقامات خواھد ي ودیر داخله به رھبران جھاديا زور وزيآ. آنان را دور کندی سمنتیوارھاي کشد که دیس ميانگل
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د، گر نشان دھيکه خود را کار  رسد، به خاطر آنید که موانع را از مقابل منازل آنان دور سازد، طبعاً که نميرس

 »؟ خواھندی دانند که زن وفرزند ما نان میا آنھا نمير را گرفت، آيپشت ما مردم فق

و صدای ميراحمد با صدای ھزاران زحمتکش ديگر گره خواھد خورد و روزی از اين ھمه شيادان خارجی و داخلی 

  .حساب خواھند خواست

  

  :اردوی پوشالی، پوشالی تر می شود

فغانستان که با پول امريکا راه اندازی شده است، يک اردوی پوشالی است که در دراز اردو و سائر نھادھای امنيتی ا

 پوشالی را پوشالی تر یکه اين اردو اکنون امريکا به خاطر اين.  آن سالخی توده ھای عزيز ما استۀمدت وظيف

دوی افغانستان پس از را فشرده تر در دستان خود بگيرد، اخطار کرده است که کمک ھايش به ار بسازد و لگام آن

  .  کاھش می يابد٢٠١۴سال 

ی  می نويسد که امريکا نمی تواند در درازمدت به ۀ امريکائ ديلی تيلگراف از قول يک ديپلمات بلند پايۀروزمان

 امريکا ۀوسيله  درصد مخارج اردوی پوشالی ب٩٠در حال حاضر . طور ثابت مخارج اردوی افغانستان را بپردازد

  .ليارد دالر می باشدي م١٢ود که ارزش آن ساالنه پرداخته می ش

اين ھشدار ھا به خاطر صورت می گيرد تا اردوی افغانستان بيش از پيش پوشالی تر شده و به نسبت پوشالی بودنش 

ی ھا قرار گرفته و به حيث نيروی اجير از آن در سرکوب جنبش ھای افغانستان و منطقه استفاده ر چنگ امريکائد

  . نمايد

  

   

 


