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  افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ دسمبر ٠١

  درافغانستان چه می گذرد؟

)١٧٩(  
  :القاعده، حربه ای برای تداوم اشغال افغانستان

نستان با گذشت يازده سال اشغال کشور به خوبی درک می کنند که القاعده حربه چنانچه اکثريت مطلق توده ھای افغا

اکنون که بحث از . ای بسيار ارزان و سودمند برای امريکا برای اشغال کشورھا و به خصوص افغانستان می باشد

ار ديگر  است و دولت پوشالی با امريکا برروی پيمان امنيتی صحبت ھا را آغاز کرده است، يک ب٢٠١۴سال 

  .امريکا از سرازير شدن احتمالی القاعده به افغانستان خبر داده است

ليون پنيتا وزير دفاع امريکا که روز پنجشنبه، نھم قوس سالروان در پنتاگون با ژورناليست ھا صحبت می کرد گفت 

انند تا در کنار  برای مدت طوالنی در افغانستان باقی بم٢٠١۴که نياز است تا نيروھای امريکا پس از سال 

  .جلوگيری از تبديل شدن افغانستان به خانۀ امن القاعده، مأموريت ھای ديگر امريکا نيز پايان يابد

قبل بر اين روزنامۀ وال ستريت ژورنال گزارش کرده بود که قرار است ده ھزار سرباز امريکائی به طور مداوم 

مبنی بر حضور طوالنی نيروھای اشغالگر در کشور ما به سخنان وزير دفاع امريکا . در افغانستان باقی بمانند

خوبی اھميت کشور ما را در محور سياست ھای امپرياليستی امريکا نشان می دھد که به بھانه ھای کاذبانه و 

  .آن را پنھان می کند» مبارزه عليه تروريزم و القاعده«دروغين 

  

  : داخلی جنگ استعماری کنونیۀ ھزار زحمتکش آوار۴٠٠

. شور ما با اشغال به وسيلۀ امريکا و امپرياليست ھای متحد آن، به دوزخ سوزان برای زحمتکشان تبديل شده استک

ھزاران ھموطن ما در کشورھای ھمسايه و در غرب در آوارگی زندگی . آوارگی از پيامدھای شوم اين اشغال است

 ھزار آوارۀ داخلی در افغانستان ۴٠٠ اساس آمارھای تازه ای که نشر شده در حدود در ھمين حال به. می کنند

  . جنوبی ارتباط دارندۀموجود است که اکثريت آنان به واليات جنگزد

در ھمين پايتخت کابل ده ھا کمپ مھاجران داخلی ايجاد شده است که ساکنان آن در بدترين حالت معيشتی و محيطی 

کان آنان با خيل کودکانی که کارھای شاقه را انجام می دھند يکجا شده اند، و بيجا نيست که کود. زندگی می کنند
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ی عدادی از آنان به گدائفيصدی کودکانی که کارھای شاقه را انجام می دھند نسبت به گذشته باال رفته است و ت

  .مصروف ھستند که تمام شھروندان کابل شاھد اين خيل گدايان می باشند

  

  :واليت قتل زنان و خودکشی و خودسوزیھرات، 

خبرگزاری بست می نويسد که در ھشت . ھرات در غرب کشور شاھد قتل و خشونت و خودسوزی زنان می باشد

ۀ ول نظارت از عملکرد پوليس در حوزؤخانم شريفه شھاب مس. ماه گذشته در ھرات بيست زن به قتل رسيده اند

 غرب صورت گرفته ۀکه در ھشت ماه گذشته، سی مورد قتل در حوزغرب و عضو کميسيون حقوق بشر می گويد 

 مورد خود سوزی که پانزده ٢٢که بيست آن در ھرات بوده است، دوازه مورد تجاوز جنسی که ھفت آن در ھرات، 

 آن در ھرات ٧٩ مورد لت و کوب که ١۵٨ مورد آن در ھرات، ۴۴ مورد خودکشی که ۵٢مورد آن در ھرات، 

  .ثبت شده اند

در قدم اول از که امپرياليست ھا  اين آمار وحشتناک در ھرات دو چيز را به خوبی نشان می دھد، نخست اين

که خود به کشتار زنان، کودکان و مردان ما   در کنار اينو در ثانینان کشور ما می باشند دشمنان درجه اول ز

يز حمايت نموده و آنان را چون ددان ھار  شان از جھادی ھای فاشيست نۀمصروف ھستند بر طبق ماھيت غارتگران

  .به جان زنان کشور ما رھا ساخته اند تا بدرند و بکشند

  

  

 

 


