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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٢ نومبر ٢۵
  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧٨(  
  

  :ام خواھند شدپوشالی ھم روزی اعددولت  کرد، خاينان ءحامد کرزی حکم اعدام شانزده تن را امضا

حامد کرزی رئيس دولت پوشالی که بر جنايت ھای امريکائی ھا ھميشه اشک تمساح می ريزد و با ختم وظيفۀ 

جنراالن ارشد امريکائی بر سينه آنان مدال می زند، در اين اواخر حکم اعدام شانزده تن را که متھم به جنايات 

  .گوناگون می باشد، امضاء کرد که ھمه اعدام شدند

اين جنايتکاران در حالی اعدام می شوند که جنايتکاران اصلی به شمول خود حامد کرزی در کنار امپرياليست ھا و 

 و دار و نادار مردم سر می برند زير گيوتين استعمار دراستعمارگران امريکائی و ناتوئی توده ھای زحمتکش ما را 

  .را از طرق گوناگون چور و چپاول می کنند

 تن در واليت ارزگان با حمايت کريم خليلی مست و ١٢١ تن در حالی اعدام شدند که شجاعی، قاتل اين  شانزده

مردم .  کشتار و قتل و چپاولش با حمايت نيروھای اشغالگر مستقر در اين واليت ادامه داردۀقلندر می گردد و سلسل

ستان شان را تناب دار تمام پوشالی ھا و ما که امروز زير پای جالدان خارجی و داخلی له می شوند، روزی حتماً د

  .د ساخت و اين روز بدون شک رسيدنی استنخاينان به مام ميھن خواھ

  

  : ننگ بر پيشانی استعمارگران و پوشالی ھاۀکودکان خيابانی، لک

 خشونت عليه کودکان، تجاوز جنسی بر کودکان، اختطاف، قتل و بردگی کودکان، افغانستان را ۀآمار تکاندھند

با تجاوز امريکا و متحدان زنان . رود ی قرار می دھد که بدترين محل برای کودکان به حساب میئدرصدر کشورھا

  .و کودکان، قربانيان اصلی تجاوز و کشتار استعمارگران بوده و با گذشت ھر سال، بر قربانی آنان افزوده می شود

نسی بر آنان افزايش دکان خيابانی و موارد تجاوز جروز کودک درحالی در افغانستان برگزار می شود که تعداد کو

نجوھای حمايت از کودکان، تجاوز بر اين انسان ھای معصوم را به بازار پر رونق قاپيدين دالر و يورو ا. يافته است
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تبديل کرده، پروپوزل پشت پروپوزل به درگاه آنانی می برد که زمينه ساز واقعی اين تجاوز و کشتار و بردگی 

  .ن می باشندکودکا

 ھزار کودک خيابانی در شھر ھرات موجود می باشد که تعداد ١٠از واليت ھرات خبر می رسد که تنھا در حدود 

بيشتر آنان به کار ھای شاقه و طاقت فرسا واداشته شده و به مثابه بردگان ارزان مورد استثمار غارتگران و 

  . چپاولگران قرار می گيرند

 در کنفرانسی به منظور تجليل  در دولت پوشالی،ھمند معين وزارت کار و امور اجتماعیدر ھمين حال واصل نور م

 ميليون طفل در سرتاسر افغانستان ١،٩ در کابل گفت که در حال حاضر ١٣٩١ عقرب ٣٠از روز کودک در 

گ، مالداری  ميليون تن در کوره ھای خشت پزی، معادن زغال سن١،٢کارھای شاقه انجام می دھد که از اين جمله 

... و قالين بافی کار می کنند و باقيمانده مصروف پالستيک فروشی، کارت فروشی و پاک کردن موتر، پالش بوت و

او گفت که با گذشت ھر سال تعداد اطفالی که مصروف کار شاقه ھستند، افزايش می يابد، چنانچه خود او . می باشند

 درصد ٢١ ميالدی ٢٠٠٩ه گرديده در سال  احصائيه مرکزی ارائاخيراً از سویاشاره می کند که طبق آماری که 

  .  درصد اطفال در افغانستان مصروف کار می باشند٢۴ ،اطفال و اکنون

  

  : دالالن دولت پوشالیۀوسيله  ميليارد دالر ب٣خروج 

سالھاست که دولتمردان بلند پايه با بکس . رود دولت پوشالی از دولت ھای غارتگر، فاسد و دزد جھان به شمار می

دست آورده اند در دوبی جايداد ه روند و پولی را که از غارت و دزدی و چپاول ب ھای پر از دالر به دوبی می

 اول، چند سال قبل نام احمد ضيا مسعود و محمد يونس بار. سابات بانکی واريز می سازندخريداری کرده و يا به ح

انه ھا گزارش يافت که در ميدان ھوائی دوبی  به خاطر انتقال يک بکس دالر به طرف لندن، برای قانونی در رس

پلومات و روابط مشکوک  که بعد با استفاده از پاسپورت ديچند ساعتی در دوبی در توقيف پوليس قرار گرفتند

  .توانستند از ميدان برآيند

يليارد دالر از افغانستان خارج ساخته شده است که اکثر آن  م٣اينک رئيس بانک مرکزی می گويد  که سال گذشته 

 در  دولتی از طريق دالالن مالی که عمدتاً ۀ مقامات بلند پاياين پول را اکثراً .  اسناد جعلی بوده استۀبر اساس ارائ

نچه در حدود طور مستقيم به چنين امری دست می زنند، چناه بانک ھا گرد ھم آمده اند، انتقال می دھند و گاه ھم ب

گل آقا زمان  عيندر .  ھزار دالر به دوبی انتقال داد٨٠ خود ۀسه ماه قبل، نجيب هللا کابلی در حين سفر با خانواد

لمان در رسانه ھای ا او به ۀوسيله شيرزی والی ننگرھار نيز از جمله کسانی است که در اين اواخر انتقال پول ب

  .خارجی انتشار يافته است

  

  :يری، قاچاقبر اسلحه و ھمکاری اش با ناتوعطا محمد ام

. عطامحمد اميری شورای نظاری رئيس شورای واليتی پنجشير يکی از قاچاقبران مشھور اسلحه و مواد مخدر است

ر باالی کت استنگاين چپاولگرپوشالی در عين زمان روابط تناتنگ با ناتو نيز دارد که اين روابط تا سطح فروش را

  .تناتو پيش رفته اس

 عقرب سالروان، با ده ٢٩ عطا محمد اميری به رسانه ھا گفته است که عطا محمد اميری شب ۀاحسان هللا خواھر زاد

احسان دليل اختطاف خود را داد و ستد .  او ھجوم آورده و تالش داشت او را اختطاف نمايدۀتن باديگاردش بر خان

  .مالی  با مامايش می داند
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ا محمد اميری يکی از قاچاقبران مھم مواد مخدر و اسلحه است و می گويد که عطا محمد احسان هللا می گويد که عط

را باالی نيروھای ناتو در   ھزار دالر خريد و بعد آن٨٠ر را با قيمت د سال پيش يکی از راکت ھای استنگاميری چن

  . ھزار دالر فروخت١۵٠بدل اخذ 

  

  :ا می کندبا تجاوز امريکا، کشت ترياک دايماً افزايش پيد

 آن برای تمويل ۀ طوالنی در قاچاق مواد مخدر دارد و از پول حاصلۀھمه می دانيم که امپرياليزم امريکا سابق

با تجاوز امريکا بر افغانستان کشت مواد مخدر ھمه ساله افزايش . نوکران خود در سرتاسر جھان استفاده می کند

دارند که اين امپرياليست با انگليس ھا يکجا ساالنه ميلياردھا دالر ن باور ماری از کارشناسان و محققايافته است و ش

  .ورند آدست میه از رھگذر مواد مخدر افغانستان ب

در گزارش تازه ای گفت ) ١٣٩١ عقرب ٣٠(دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد روز سه شنبه 

ته است و احتماالً به دليل آفات نباتی و اقليم بد، توليد مواد که کشت کوکنار در افغانستان در سال روان افزايش ياف

  . درصد کاھش خواھد يافت٣۴مخدر 

بر اساس .  درصد افزايش يافته است١٨اين اداره می گويد که ساحات تحت کشت مواد مخدر نسبت به گذشته 

 دالر ١٩۶ ھر کيلو گرام آن به توضيحات اين اداره، قيمت مواد مخدر در مزرعه به صورت نسبی باال باقی مانده و

 ٧٠٠امريکائی خريده می شود اما ارزش مجموعی مواد مخدر توليد شده در افغانستان به نصف کاھش يافته و به 

اين آمار را نمی توان به ھيچ صورت قبول کرد، زيرا باور ھمه اين است که ارزش . ميليون دالر امريکائی  رسيده

  .ب باالتر از رقم ارائه شده استمواد مخدر افغانستان به مرات

  

  

 

 


