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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٠

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢۴٩  

  

  افغانستان، بدترين محل زندگی برای افراد باالی شصت سال

 Global(در صــــفحۀ انترنتی ) اول اکتوبر( گزارشی را به مناسبت روز جھانی سالمندان يک نھاد بين المللی اخيراً 

Age Watch( کشور جھان مورد مطالعه و ٩۶ سال را در ۶٠، به نشر رسانده که  در آن وضعيت زندگی افراد باالی 

 سال گفته ۶٠ر برای افراد باالی در اين گزارش کشور ناروی بھترين و افغانستان بدترين کشو. بررسی قرار داده است

 سال در چھار بخش مورد مطالعه قرار گرفته؛ امنيت درآمد، ۶٠در اين گزارش وضعيت زندگی افراد باالی . شده است

  مندی و باالخره آيا برای يک فرد محيط توانمند ساز وجود دارد و يا خير؟  توانائی ھای فردی، صحت

رساند که زندگی زير سايۀ اشغال برای ھمۀ اقشار جامعه غير قابل تحمل  ات مینشر اين گزارش يک موضوع را به اثب

استعمار برای رسيدن به اھداف خود ھيچ حد و مرزی را نمی شناسد و برای بقای خود در يک . گردد و طاقت فرسا می

فرادی دولتی مفلوک و منفور کشور به منفور ترين و مزدور ترين انسان ھا مراجعه نموده و با استفادۀ ابزاری از چنين ا

 برای رفاه و آسايش توده ھا ندارد، زندگی پر از ه ایاين دولت پوشالی و مزدور که ھيچ انگيز. را ايجاد می نمايد

  .وجود می آورده  درصد مردم ب٩۵مشکالت را برای بيشتر از 

ين انسان ھا تشکيل گرديده، در دولت پوشالی کابل که از وطنفروش ترين، جاسوس ترين، فاسدترين و بی کفايت تر

سيزده سال گذشته زندگی دوزخ آسا را به کمک و ياری امپرياليست ھای خونخوار بر توده ھای رنج ديده و ستمکش ما 

که يلغار درنده ھای غربی را  اين گزارش بيانگر آن است که ھيچ قشری از توده ھا جز آنھائی. تحميل نموده است

  . ، از گزند استعمار و استبداد در امان نيستندمی پندارند» فرصت طالئی«

  

  افغانستان غمگين ترين کشور روی زمين

به نشر رسانده ) گزارش شادی جھانی( تحت نام ٢٠١٣شبکۀ راه ھای توسعۀ پايدار سازمان ملل گزارشی را در سال 

حققان پوھنتون ھا و ، کارشناسان و متادان کشور جھان توسط اس١۵۶که در اين گزارش ميزان شادی و خوشی 

افغانستان در اين تحقيق و ارزيابی . سسات معتبر کشور ھای امريکا، کانادا و بريتانيا مورد ارزيابی قرار گرفته استؤم

 درصد قرار گرفته است و لقب يکی از غمگين ترين ۴.٠۴ با نمرۀ ١۴٣ کشور جھان در ردۀ کشور ١۵۶از ميان 

  . اده استکشور ھای جھان را به خود اختصاص د
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يس، ھالند،  مشخص گرديده که کشور ھای دنمارک، سو١٠ مندی مردم در اين کشور ھا از صفر تا ميزان رضايت

 سويدن، کانادا، فنالند، اتريش، آيسلند و استراليا از جملۀ شاد ترين کشور ھای جھان تثبيت گرديده و ميزان رضايت

  . مندی مردم در اين کشور ھا بسيار باالست

زرگری » جنگ«ن گزارش نارضايتی و ناخشنودی توده ھای درد ديده و ستمکش ما داليلی چون طوالنی شدن در اي

  و دليل در برابر توده مشکلکه بزرگترين  جاری، مشکالت اجتماعی، اقتصادی، فقر و بيکاری گفته شده، در حالی

، درنده خوئی »امپرياليست ھای خونخوار «بخوانيد» جامعۀ جھانی«ھای ستمکش ما استعمار خونين سيزده سال گذشتۀ 

  . ھای طالبان مزدور و فاشيست و ھمچنان حاکميت مستبدانۀ مشتی جاسوس و مزدور بر سرنوشت زندگی آنھا می باشد

که پوزۀ سگان درندۀ اشغالگر به خاک ماليده نشود و حاکميت غداران مزدور و مافيای سياست و اقتصاد  تا زمانی

 تنھا ھيچ خوشی و شادی نصيب توده ھای درد مند ما نمی گردد بلکه ھر روز اين نارضايتی و سرنگون نگردد، نه

  .   ناخشنودی از زندگی افزايش و وسعت پيدا می کند

  

  افزايش تجاوزات جنسی بر زنان در افغانستان اشغالی

ی گزارشی را از وضعيت  دولت پوشال» امور زنان«سسۀ زنان افغانستان نوين در ھمکاری با وزارت نام نھاد ؤم

دھد که در شش ماه گذشته تنھا در  اين گزارش نشان می. تجاوزات جنسی بر زنان و کودکان به نشر رسانده است

  .  زن و طفل تجاوز جنسی صورت گرفته است٢۴۵واليات سرپل، ھرات، جوزجان، کندز، تخار و بلخ بر 

قربانيان اين حادثه صورت گرفته، خانواده ھای وی اعضای  مورد آن از س۴٠ مورد تجاوز، نزديک به ٢۴۵از جملۀ 

 کودک در نتيجۀ تجاوز جنسی در دم جان ھای ٢۵ مورد بر اطفالی رخ داده که از يک تا سيزده سال سن داشته و ۶۵

بيشتر از نيمی از قضايای تجاوزات جنسی تعقيب عدلی نگرديده زيرا اکثريت مجرمان را . شان را از دست داده اند

  .دھند فراد قدرتمند و پولدار تشکيل میا

در اين گزارش داليل وقوع تجاوزات جنسی  را معافيت از مجازات، حمايت قدرتمندان از مجرمين و مصارف سنگين 

  . که دو دليل عمده را بايد در تداوم استعمار و استبداد دولت پوشالی کابل خالصه کرد عروسی گفته اند، در حالی

ارش گوشۀ کوچکی از جنايات فجيع بر زنان و اطفال کشور ما را به تصوير کشيده، اما واقعيت ھا  نشر اين گزھرچند

اين گزارش گوشۀ کوچکی از تجاوزات بر زنان و اطفال را . به مراتب بزرگتر و وحشتناکتر از اين اعداد و ارقام است

رواج ھای فيودالی اکثراً وقايع تجاوزات صرف در چند واليت به تصوير کشيده و در ضمن به دليل عنعنات و رسم و 

  . جنسی ثبت نمی گردد

عمق فجايع جاری تجاوزات جنسی بر زنان و کودکان در افغانستان اشغالی به مراتب بيشتر از رقمی است که در اين 

 سأروزانه ده ھا زن و طفل اين کشور توسط مرد ھای وحشی و بی وجدان که يا در ر. گزارش به نشر رسيده است

  .دولت پوشالی قرار دارند و يا مورد حمايت اين بی ناموس ھا قرار دارند، مورد اذيت و آزار جنسی قرار می گيرند

که حاکمان  که چکمه ھای خونين درنده ھای اشغالگر بر خاک کشور زخمی ما وجود داشته باشند و تا زمانی تا زمانی

ی نمايند، ھيچ روز خوشی مردم ما نخواھد داشت و ھر روز مستبد دولت پوشالی کابل بر سرنوشت مردم ما حکمروائ

  . شاھد نشر گزارش ھای بسيار تکان دھنده از بخش ھای مختلف زندگی مردم ما به نشر خواھد رسيد

يگانه راه برای پايان دادن به اين وضعيت ايجاد جبھۀ وسيع ضد اشغال از تمامی نيرو ھای آزاديخواه، انقالبی، 

  .ل طلب تحت رھبری نيرو ھای پيشاھنگ انقالب می باشد و بسدموکرات و استقال

  


