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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جوالی ٢٩

  در افغانستان چه می گذرد؟
)٢١٣(  
  :کودکان، ستمديده ترين قربانيان جنگ استعماری کنونی

ير ستم خونين اشغال زندگی می کنند، اما در اين ميان زنان و کودکان افغان در بدترين  تمام توده ھای افغانستان ز

 جنايتکار و متحدان ناتوئی آن بی وقفه کودکان را می کشند، جھادی ھای یامريکائی ھا. روزگار به سر می برند

  .وی انتحار سوق می دھنداسالمی بر کودکان تجاوز می کنند  و طالبان آنھا را در انتحار می کشند و يا به س

 به جرم جاسوسی به امريکائی ھا با ان را در انتحار می کشند و يا حتاطالبان، چنانچه گفته شد اگر از يک طرف کودک

قساوت تمام سر کودکان را می برند، از طرف ديگر جنايت و کشتار و قتل امريکائی ھا و ناتوئی ھا سبب شده است که 

  .يار سادگی کودکان معصوم و ستمديده را برای مقاصد فاشيستی شان استخدام نمايندطالبان در روستاھا به بس

نيروھای «:او به رسانه ھا چنين گفته است. ھشت ساله است  که باشندۀ واليت ھلمند است» نياز«يکی از اين کودکان 

 مادرم اصاب کرد که ھر دو ۀسين ما را بمبارد کردند، چره ای بر سر پدرم اصابت کرد و چره ای ھم بر ۀامريکائی خان

. دسته ای از طالبان آمدند و مرا تسلی دادند و با خود بردند. اطفال ديگر ھم کشته شدند، من تک و تنھا ماندم. کشته شدند

در اوايل برايم چاکليت می دادند و مرا خوش نگه می کردند، روزی به من پنجاه افغانی دادند و برايم گفتند که امروز 

يک تحفۀ واقعی می دھيم، ديدم که برايم واسکت انتحار دادند، من ھم از آنجا وقتی حرکت کردم، خود را به برايت 

  ».پوليس تسليم کردم

 کودک در زندان ھای لشکرگاه و غزنی زندانی ٢٢۴نياز يکی از اين کودکان ستمديده است، در حال حاضر در حدود 

در ھمين حال در زندانی که انگليس ھا در .  انتحاری تحريک شده بودندھستند که از سوی طالبان برای انجام عمليات

 آنھا تحريک ۀھم» جرم« کودک زندانی می باشند که ٢٠ ھزار پوند ساخته اند، در ھر دھيلز آن ۵٠٠ ۀھلمند با ھزين

  . طالبان برای انجام عمليات انتحاری استۀوسيله آنھا ب

  

  :امريکا نزد توده ھای امريکائی پاره می شود» سیمبارزه برای حقوق زنان و دموکرا«نقاب 

 امريکا پی برده ۀتوده ھای امريکائی که پس از دوازده سال اشغال کشور ما به ماھيت واقعی جنگ غارتگران تعدادبه  

 ۀ ميالدی بيش از نود درصد امريکائی ھا از جنگ غارتگران٢٠٠٢در آغاز سال . روز افزايش می يابده اند، روز ب

در آن روزھا که ھنوز چند ماھی از حمالت يازدھم سپتمبر نگذشته بود و رسانه ھای . انستان حمايت می کردندافغ

 امريکا قرار دارند، بی وقفه برای ياليزم جنايت گسترامريکائی و ساير رسانه ھای غربی که دربست در خدمت امپر
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ت می کردند و از ھيچ نوع تالش برای مديريت افکار تبليغا» مبارزه برای حقوق زنان و دموکراسی و عليه تروريزم«

  .عامه کوتاھی نمی کردند

 امريکا در افغانستان می گذرد، توده ھای امريکائی به ماھيت پليد ۀاما اينک که بيش از دوازده سال از جنگ اشغالگران

 درصد ٧٢ کسانی که مخالف اين جنگ ھستند اکنون به ش پی می برند و ھمين است که درصداين جنگ بيش از پي

 ١١ کنونی ۀرسيده است که تنھا از ماه مارچ تا اواخر ماه جوالی حمايت مردم امريکا از جنگ استعمارگران

  .درصدکاھش يافته است

رت  صو». سی. بی.ای« خبری ۀ واشنگتن پست و شبکۀ جوالی سالروان از طرف روزنام٢١ تا ١٨اين سروی که از 

  . کنونی است، که مثبت استۀ بلند رفتن سطح آگاھی توده ھای امريکائی از جنگ اشغالگرانۀگرفته است، قسماً نشاندھند

  
  :خشونت عليه زنان در يک روز، افغانستان بدترين محل برای زنان تھيدستمورد  ٢٢ثبت 

زنان و کودکان در دوازه سال بيشترين  گفته شد، ھمين شماره» در افغانستان چه می گذرد« چنانچه در گزارش اول 

 ٢٢طور اوسط روزانه ه می گويد که ب»  حقوق بشر افغانستان!!"مستقل"کميسون «اينک . قربانی را متحمل شده اند

 ستم و ظلم بر زنان ۀ فاجعۀمورد خشونت عليه زنان در افغانستان نزد اين کميسيون ثبت می شود که اين خود نشاندھند

  .ستتھيدست کشور ما

 رويداد خشونت ٢۵٠٠در چھار ماه نخست امسال بيش از »  حقوق بشر افغانستان!!"مستقل"کميسيون «بر اساس آمار 

اين آمار نشان می دھد که وقتی چکمه ھای  استعمارگران در . آميز در برابر زنان در سرتاسر افغانستان ثبت شده است

خصوص زنان فرودست جامعه تبديل می شود، زيرا ه تان و بيک کشور حاکميت براند، آن کشور دوزخی برای تھيدس

 تفنگ ھای شان حامی جنايتکاران داخلی می باشند، چنانچه ۀوسيله  دالر و يورو و چه ھم بۀوسيله استعمارگران چه ب

 ۀجنايتکاران داخلی، عمدتاً جھادی ھای فاشيست در روستاھای کشور، در خدمت اعمال سياست ھای اشغالگران

  .ائی ھا و متحدان ناتوئی آن قرار دارندامريک

 ۀدر حالی از افزايش خشونت ھا عليه زنان گزارش می دھد که در ھفت»  حقوق بشر افغانستان!!"مستقل"کميسيون «

دستور ) جنگ ميان دو طفل( کوچک ۀ غرب يکی از جنايتکاران جھادی به خاطر يک معضلۀگذشته در واليت دورافتاد

 اين جھادی پيش چشمان  خانواده بر اين زن ستمديده تجاوز ۀطفل صادر کرد که چھار سگ درندتجاوز جنسی بر مادر 

که اشک بريزد و از دولت پوشالی کثيف بخواھد که متجاوزين به عفت ھمسرش را  کردند، شوھر اين خانم بدون اين

  .مجازات کند،  ھيچ توان ديگری در حال حاضر ندارد

  

  :وسيلۀ عبدالبصير سالنگیه  مسعود بءسخنگوی ضيالت و کوب نصرت هللا اقبال 

در .  مسعود استء خود را در جملۀ ژورناليست ھا جا می زند، در اصل سخنگوی احمد ضيا نصرت هللا اقبال که ظاھراً 

اين اواخر که سرگرمی ھای انتخابات پوشالی رياست جمھوری گرم شده است، تضاد ھا و اختالفات و جبھه گيری ھا 

واليت پروان يکی از والياتی است که به نحوی از . طوربی سابقه شدت يافته استه گ ساالران جھادی نيز بميان جن

  . بر چور و چپاول و امتيازگيری ھای آن ميان جھادی ھای پروانی و پنجشيری ھميشه اختالفات موجود استءانحا

ير سالنگی والی پروان در يکی از شبکه ھای نصرت هللا اقبال که ادعا دارد گزارشی در مورد فساد اداری عبدالبص

 مھمانی افطار ۀاجتماعی به نشر رسانده، مورد غضب اين والی جھادی و فاشيست قرار می گيرد و پس از آن که به بھان

و را مورد لت و او را به رستوانت استانبول در کابل دعوت می کند شخص سالنگی و باديگاردانش بر او می ريزند و ا

  .ر می دھندکوب قرا

 


