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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اگست ٠٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢١۴(  
  :جنايتکاران مسلح و سرقت مواشی توده ھای فقير در واليت غور

در اين واليت دھقانان ھم از . يات فقير افغانستان است که توده ھای آن زندگی دوزخی دارند واليت غور يکی از وال

طرف طالبان تحت فشار و ستم قرار دارند، ھم قومندانان جھادی و ھم دولت و ھم استعمارگران خارجی بر آنان ظلم و 

  .ستم می کنند

و به خصوص توده ھای ستمديدۀ افغانستان عجين شده قومندانان جھادی که سرشت شان با چپاول و غارت مال  مردم 

شماری از مردم . است، از تبھکارانی ھستند که در کنار اشغالگران خارجی دار و ندار مردم غور را به يغما می برند

 اسد سالروان ھجری خورشيدی، باندھای ٨ ساعت مؤرخ ٢۴ولسوالی شھرک واليت غور می گويند که در جريان 

 رأس گوسفند مردم را به زور از خانه ھای آنھا کشيده و با خود برده اند و به ٢٩٠ جھادی در اين واليت، مسلح قومندان

تمام اين .  گروه مسلح موجود است که با طالبان نيز ارتباط دارند١٢٠در حال حاضر در واليت غور . فروش رسانده اند

  .گروه ھا مصروف چپاول وچور در اين واليت ھستند

  

  :ندان با نوکران طالبش قرار داد بسته ااشغالگر

امريکا در دوازده سال گذشته قراردادھائی .  در اين که طالبان نوکران امريکا ھستند، جای ھيچ شکی باقی نمانده است

، بازرس »جان ساپکو«. را با بعضی از شرکت ھا و افرادی بسته است که پول آن به طور مستقيم به طالبان می رسد

 ميليارد دالر برای ١٠٠در گزارش سه ماھه اش گفته است که امريکا تا اکنون بيش از ) سيگار(ظارتی کل ادارۀ ن

 عضی قراردادی ھا به طالبان  و حتابازسازی افغانستان به مصرف رسانده است که شماری از اين پول از طريق ب

ی ھای آنھا کسانی ھستند که با طالبان در  موردی اشاره کرده است که قرارداد۴٣اين بازرس به . القاعده رسيده است

او در اين گزارش از دولت امريکا خواسته است . ارتباط ھستند و مقدار قابل توجھی از پول را به طالبان انتقال می دھند

ی که با طالبان ارتباط دارند، قطع کند، اما دولت امريکا، اين گزارش را دقيق نخوانده ئکه قراردادھايش را با شرکت ھا

  .و گفته است که با حدس و گمان ھا نمی تواند اين قراردادھا را قطع کند

  

  :ستم بر زنان افغان ادامه دارد
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ی ھا گرفته تا بريدن بينی و از تجاوز جنسی جھاد. زنان افغانستان بدبخت ترين و ستمديده ترين زنان جھان ھستند 

 طالبان و خشونت ھای ۀوسيله  نيروھای اشغالگر امريکائی و ناتوئی گرفته تا گلوله باران بۀوسيله گوش، از کشتار ب

ی ھستند که تن رنجور زنان کشور ما را بيرحمانه و سبعانه خرد و ئخانوادگی، از بيکاری گرفته تا گدائی، ھمه بالھا

  .خمير می کنند

گزارش می کند که در چھارماه نخست سال جاری ھجری خورشيدی » حقوق بشر افغانستان» !!مستقل«سيون کم«

اين کميسيون می گويد که در ھر ھفته سه تا چھار مورد تجاوز . درصد افزايش يافته است ٣٠خشونت عليه زنان افغان 

ر اين کميسيون تنھا در چھار ماه اول سال بر اساس آما. جنسی بر زنان و قتل ناموسی در اين کميسون ثبت می شود

  . مورد خشونت عليه زنان در اين کميسيون ثبت شده است٧٠٠روان ھجری خورشيدی، 

 مورد آن را  دختران زير ١۴٣ مورد قتل ھای ناموسی، ٢۴٣می گويد که در ميان » حقوق بشر» !!مستقل«کميسيون «

  .سن ھژده سال تشکيل می دھد

  

  :ه خوری از طرف پوليس پوشالی در واليت ھرات بازداشت شدندده نفر به خاطر روز

با مرچ و توأم  آن روزۀ شان را با خون خلق ما »دولتمران«است و » کفار«و خيرات خور  دولت پوشالی که خود نوکر 

ات به پوليس دولت پوشالی در ھر. نمايد، اينک آمده شريعت را بر ديگران تطبيق می نمک اشغالگران افطار می کنند

 جوزا، ده تن از ھموطنان عزيز ما را که بنابر ھر علتی در کافی شاپ ھا و رستورانت ھای اين واليت روزه ٢٨تاريخ 

 به تبليغ اسالم ». شش. آی.ما« و ». ای. آی.سی«در کشوری که مالھايش با پول .  ست بازداشت کرده ا،می خوردند

  . خاطر نان خوردن بازداشت می کنندمی پردازند، اينک دولت پوشالی اش، مردم را به

ه  توصيه کند، بينه در اين زم ديگریخوردن، کاری است مربوط به افراد و ھيچ کس حق ندارد به کسيا نروزه خوردن 

  .  خصوص مقامات دولت پوشالی که خود کثيفترين انسان ھای کشور ھستند

  

  

 


