
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٢دوم مارچ 

  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵۵(  
  

  :رنددر دموکراسی اشغالگران، کودکان افغان در ميان کودکان جھان بدترين وضعيت را دا

دموکراسی اشغالگران که تاريخ نشان داده است، دموکراسی خونين و ضد توده ھا و طبقات زحمتکش و تھيدست 

در اين اواخر گزارش جھانی دفتر حمايت . می باشد، در حال حاضر در افغانستان بطور بی سابقه قربانی می گيرد

از بدترين وضعيت زنده ماندن برخوردار ھستند و از کودکان نوشته است که کودکان افغان در ميان کودکان جھان 

 کودک بنابر امراض قابل وقايه ٢۶۵ درصد کودکان افغان با سو تغذيه مزمن روبرو ھستند و ھر روز ۵٩در حدود 

 ١۴ درصد مرگ و مير کودکان در اثر مرض سينه و در حدود ٢١مثل اسھال و سينه بغل می ميرند که در حدود 

  .می باشددرصد از مرض اسھال 

 درصد افزايش ۵ تغذی اند نسبت به سال گذشته ءکه مصاب به سوآنھائی بر بنياد اين گزارش تنھا در واليت بلخ 

 درصد ١۵ درصد بود که اينک به ١٠يافته است، سال گذشته تعداد کودکان مصاب به اين مرض در واليت بلخ 

ثر أ درصد مردم افغانستان را مت۶٨ی ئنيت غذاارش می افزايد که عدم مصورسيده است، در ھمين حال اين گز

  .ساخته است و تنھا يک ميليون کودک در شمال افغانستان از گرسنگی مزمن رنج می برند

 کودک به اثر يک نوع مرض ھالک شده ۵٢ حوت از واليت بدخشان خبر می رسد که ٨در ھمين حال به تاريخ 

 ۀدکان در حالی از مرض ناشناختاين کو. وان بدخشان می باشدبيشترين ھالک شده ھا مربوط به ولسوالی يا. اند

درصد مردم  ٨۵ تنفسی ھالک می شوند که وزارت صحيه پوشالی به طور متواتر از تحت پوشش قرار گرفتن جھاز

  .زير خدمات صحی الف می زنند

وکراسی غارتگرانه اين وضعيت و بردگی و اسارت يک و نيم ميليون کودک در کارھای شاقه نشان می دھد که دم

به سود غارتگران و چپاولگران بوده و با تفنگ خونين استعماری توده ھای تھيدست مربوط به طبقات زحمتکش را 
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نام امداد برای ه ی که بئقربانی می گيرد و ھمينجاست که ما با صراحت می گويم ننگين و نفرين بر تمامی اينجوھا

  .از اين طريق در خدمت اشغالگران قرار دارندکودکان به غارت و چپاول مصروف ھستند و 

  

  :طالبان، دشمنان کودکان زحمتکشان

طالبان با فکر فاشيستی مذھبی مسلح ھستند و تاريخ مذھب و دين نشان داده که با عملکردش در خدمت طبقات 

ر کنار اشغالگران و لذا اين دشمنان قسم خورده مردم ما و دوستان جنگ ارتجاعی امپرياليست ھا، د. حاکمه می باشد

 طبقاتی پايهدکان مربوط به خانواده ھای با خصوص کوه دولت پوشالی و جھادی ھا، از دشمنان زحمتکشان و ب

  .کارگری و دھقانی می باشند

را با واسکت ھای انتحاری مجھز ساخته و برای  طالبان با استفاده از فقر و ناداری خانواده ھای اين کودکان، آنان

ديدن اين . يق می کنند که تا اکنون ده ھا تن از اين کودکان از طريق رسانه ھا نشان داده شده استانتحار تشو

. ی قساوت اين فاشيست ھای مذھبی را به خوبی نشان می دھدئ آنان به نام دين و اسالم حد نھاکودکان و استفاده از

ھم دولت پوشالی، ھم جنايت ساالران تنظمی کودکان قربانيان اصلی جنگ استعماری کنونی ھستند، ھم اشغالگران، 

را می کشند، اسير می کنند، به انتحار سوق  نام حمايت و امداد کودکان آنانه  ثبت شده بیو ھم طالبان و ھم اينجوھا

  .می دھند، مورد تجاوز قرار می دھند و به نام شان تجارت و بزنس و فندگيری می کنند

 حوت در ١١رسد که وزير اطالعات ايالت پښتنونخواه پاکستان به تاريخ در ھمين حال از پاکستان گزارش می 

 گفته است که قيمت يک انتحاری در پاکستان به دو ميليون روپيه پاکستانی رسيده و اين جنگ به تجارت جلسه ای

  .انتحاری ھا تبديل شده است که بايد به زودترين فرصت جلوی آن گرفته شود

  

  :سوس ھا اطالع می دھندجاسوس ھا، از گرفتاری جا

 از بازار جاسوسی  افغانستان بارھا " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "چنانچه در گزارش ھای منتشره پورتال 

بزرگترين بازارھای جاسوس يابی يا کيد شده است که افغانستان به يکی از أحبت شده است و در اين گزارش ھا تص

  . خريد و فروش جاسوس ھا تبديل شده است

امريکا به حيث رھبر اشغالگران کنونی کشور ما يکی از اربابان درشت جواسيس می باشد که شامل دولت پوشالی، 

يا، ايتاليا، اسپانيا، لمان، بريتانامی باشند، فرانسه، ... جامعه مدنی، کميسون ھای حقوق بشری، اينجوھا، رسانه ھا و

پاکستان و ايران ھر کدام در کشور ما در بخش ھای گوناگون جواسيس خود را دارند، اما جالب اين است که در 

  .دولت پوشالی افغانستان، جاسوس تنھا به کسی گفته می شود که با دولت ھای ايران و پاکستان رابطه داشته باشد

در يک » امنيت ملی« جاسوسی افغانستان به نام ۀشعل سخنگوی اداربه تاريخ ھشت حوت امسال، لطف هللا م

مورين پائين رتبه را به اتھام جاسوسی به کشورھای ھمسايه دستگير أکنفرانس مطبوعاتی گفت که چھار تن از م

که از پست والی واليت لغمان دست کشيد و به انگلستان رفت و سال بعد  اين ھرزه که خود پس از آن. کرده اند

  . جاسوسی به کار آغاز کرد، جاسوسی است که ديگران را جاسوس می داندۀبرگشت و مستقيم در ادار

 آن در ۀمورين بلند رتبأ جاسوسی افغانستان در حال حاضر با پول سی آی ای و ايم آی شش کار می کند و مۀادار

» امنيت ملی«ۀ تخباراتی در ادار اسۀاين دو ادار» کارشناس«و » مشاور«اين دو کشور تربيه می شوند و ده ھا 

» امنيت ملی«لذا مردم وقتی از دھن يک جاسوس و يا از تربيون جاسوس ھا می شنوند که . مصروف کار می باشند
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را به فکاھی ھای  چھار تن را به اتھام جاسوسی به کشورھای ھمسايه دستگير کرده اند، محض می خندند و آن

  .گوناگون تبديل می کنند

  

  :لگرانه، مردم را با مشکل جدی اقتصادی روبرو ساخته استجنگ اشغا

لنين سالھا پيش تذکر داده بود که جنگ ھای غارتگرانه سبب می شود تا مردم و زحمتکشان تھيدست روز تا روز به 

سوی فقر برود و باالخره ھمين فقر و وضعيت بد معيشتی سبب می شود که مردم عليه جنگ اشغالگرانه به پا 

 کنونی وضعيت معيشتی توده ۀبا جنگ اشغالگران. ل روشن اين سخنان لنين استثَ افغانستان در حال حاضر مَ . خيزند

ھای تھيدست روز تا روز بدتر می شود و دير يا زود خشم توده ھا عليه اشغالگران به شعله ھای سوزنده ای تبديل 

  .تر خواھد نمودخواھد شد که تمام اشغالگران را با حاميان داخلی اش خاک و خاکس

 بين المللی کشورھای جلسۀ حوت در ششمين ٩ کمک ھای بشری سازمان ملل متحد که به تاريخ ۀمدير ھماھنگ کنند

 ۴٠به قول او .  جنگ بدتر شده استۀعضو ايکو در کابل صحبت می کرد گفت که وضعيت اقتصادی افغانھا با ادام

 با مشکالت جدی اقتصادی روبرو ھستند که روزانه با کمتر ) درصد مردم٨٠که به قول ما  درحالی( درصد مردم 

 کمتر از يک دالر خط فقر ۀ اساس تعريف نھادھای مالی امپرياليستی عايد روزانهب .از يک دالر زندگی می کنند

  .تعيين شده است

  

  :پوتين برای منافع روسيه در افغانستان ھشدار می دھد

.  امپراتوری ھا مورد تاخت و تاز قرار گرفته استۀ منافع استعمارگرانافغانستان، کشوری است که ھميشه به خاطر

   بارھا از منافعشيهتجاوز امريکا بر افغانستان، روساگر از گذشته بگذريم و ده سال گذشته را نمونه بياوريم، پس از 

  .ع خود دفاع کرده استدر افغانستان تذکر داده حتی گاه گاه با صراحت لھجه ناتو را مخاطب قرار داده و از مناف

 حوت امسال در وب سايت ٨والديمير پوتين، نخست وزير روسيه که کانديدای رياست جمھوری می باشد، به تاريخ 

که   نظامی ناتو بر افغانستان حمايت کرده است، ولی از آنجائیۀکه روسيه از حمل شخصی اش نوشت که با وجودی

 است و تروريزم بيش از پيش رشد کرده است و مواد مخدر نيز سير موريت موفق نبودهأدر ده سال گذشته اين م

  .صعودی می پيمايد، روسيه نمی تواند منافعش را در افغانستان ناديده بگيرد

  

  

 

 


