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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ فبروری ٠٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩٣(  
  :اوالد فروشی به خاطر فقر و ناداری، پاداش يازده سال تجاوز جنايتکاران غربی

 امپرياليست ھای ۀ يازده سال تجاوز بيرحمانۀده ھای افغانستان ھر روز  در گودال فقر غرق می شوند، اين ثمرتو

اين فقر و ناداری به قدری عمق يافته است که خانواده ھای نادار ناگزير شده اند تا اوالد شان را نيز به . جنايتکار است

  . افغانستان وجدان ھای بيدار را نمی تواند آرام بگذاردحراج بگذارند، عصر فروش عاطفه امروز در سرتاسر

 در يکی از کمپ ھای آواره ھای ھلمند در  ھزار کلدار پاکستانی٢٣۵ در بدل  ھلمندیۀھنوز خبر فروش دختر شش سال

ی گوش ھا ديگری از واليت کندز به انتقال می يافت که خبر فروش دخترشھر کابل ميان مردم از زبان به زبان ديگر 

  .مردم می رسد

 تکه و پاره زندگی می کند، به خاطر فقر و ناداری مجبور ۀ زاخيل شھر کندز در خيمۀ ساله که در منطق٣٠سيف هللا 

 آن برای ساير اعضای ۀوسيله  خود را به خاطر حصول پول به فروش برساند، پولی که بۀ سال٩شده است که دختر 

  .کندخانواده اش بايد نان و مواد اوليه تھيه 

جوی چندين روزه به خاطر کار تا اکنون موفق نشده است که کار پيدا کند، لذا  و سيف هللا می گويد که با وجودی جست

  .که فرزندان ديگرش زنده بمانند بايد يکی از دخترانش را به فروش برساند مجبور شده است که به خاطر اين

 خانواده ھای تھيدست و نادار گزارش يافته ۀوسيله  کودکان ب فروشۀدر سال روان ھجری شمسی، تا اکنون چندين نمون

 تنھا کافی است با شنيدن اين گزارش ھا، عمق نفرت خود را به امپرياليست ھا، دولت ،ھر وجدان بيداربرای است و 

ين نفرت را پوشالی، اينجو داران حمايت از کودکان، طالبان و ساير دشمنان توده ھای تھيدست کشور ما ابراز داشته و ا

  .به قوغ آتشين مبارزه تبديل کرده و عشق خود را با توده ھا به اثبات برساند

  

  : کردءھمکاری ھای ستراتيژيک با ناروی امضاۀ دولت پوشالی موافقت نام

حامد کرزی رئيس دولت پوشالی پس از سفر به انگلستان که در آن ضمن ديدار با ارباب انگليسی و رئيس جمھور دولت 

 رسيدند، که بيش از ع و ضد خلق ھای پاکستان آصف علی زرداری، برای آوردن صلح در شش ماه آينده به موافقهمرتج

 ستراتيژيک با ۀ و پشک را به نمايش می گذارد، به ناروی نيز سفر کرد و در اين سفر موافقت نامھمه بازی موش

  . کردءکشور ناروی امضا
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رود که سربازان جنايتکار آن در افغانستان  کشور ما به شمار میدرناروی در حال حاضر يکی از کشورھای اشغالگر 

  امضای پيمان ھا و ۀ ھمکاری ھای ستراتيژيک، به سلسلۀامضای اين موافقت نام. مصروف کشتار خلق ما می باشد

در دو .  رسيده اندءيگر امپرياليستی و منطقه به امضاموافقت نامه ھای ستراتيژيکی صورت می گيرد که با کشورھای د

لمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا تفاھمنامه و قراردادھای ھمکاری اسال گذشته دولت پوشالی با ھند، امريکا، استراليا، 

  . رسانده استءھالی ستراتيژيک به امضا

نی عليه کرزی و له عطا محمد نور می نوشت، نيز  که زما"منيژه باختری" ھمکاری ۀدر جريان امضای اين موافقتنام

  .به حيث سفير دولت پوشالی در کشورھای اسکاندوی حضور داشت

  

  :ی دشمنان درجه يک زنان و کودکاننيروھای جنايتکار امريکائ

در  فراه زير کوه ولسوالی شيندند  واليت ۀ دلو سالروان ھجری شمسی در منطق١٧ی ھای جنايتکار به تاريخ امريکائ

.  صورت گرفت دو زن را کشتند و سه طفل را زخمی کردند"سپيشل فورس" نيروھای ۀوسيله يک عمليات ويژه که ب

اين زنان و کودکان مربوط به خانواده ھای زحمتکشان بودند که مثل ھزاران زن و کودک ديگر قربانی اشغالگری و 

  .غارتگری امپرياليست ھا شدند

ای . آی. طور مستقيم زير نظر سی ه ه شدت جنايتکار و بيرحم ارتش امريکا است که بسپيشل فورس يکی از نيروھای ب

  .کار می کند و دست باز در ھر نوع جنايت دارد

اين .  درصد افزايش يافته است٧۵در ھمين حال از واليت غور خبر می رسد که خشونت عليه زنان در اين واليت 

روند و يا در   که از دوستان نزديک امپرياليست ھا به شمار میافزايش خشونت از طرف کسانی صورت می گيرند

  .دولت پوشالی از موقف ھای بلند برخوردار ھستند

  

  :دارند» حضور دوامدار«ی اعالن کردند که در افغانستان امپرياليست ھای امريکائ

 امريکا در يکی ۀاياالت متحد ارتش خونريز »رئيس ستاد مشترک«لوی درستيزليون پنه يتا وزير دفاع و مارتين دميسی 

 حضور ٢٠١۴گو ھای مشترک شان در تلويزيون ان بی سی امريکا اعالم کرده اند که امريکا پس از سال  و از گفت

  .دوامدار در افغانستان دارد و تمام نيروھای خود را از اين کشور خارج نمی کند

اد خروج کامل را برای من مطرح نکرده است  و ھيچ کسی پيشنھ«:جنرال مارتين دميسی در اين مصاحبه گفته است

  .» ميالدی از افغانستان گرفته نشده است٢٠١۴تصميم برای خروج پس از سال 

  

  

  

  

  

 


