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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ دسمبر ٠٨

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۵٧  

  افزايش ده درصد ويروس اچ آی وی در افغانستان

 در بين افغان ھا پس از ھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی به HIVثبت ويروس موارد ) صحت(به گفتۀ وزارت نام نھاد 

اين در .  مورد در اين وزارت به ثبت رسيده است١۶٩۴شکل بی سابقه ای افزايش يافته است، چنان که تاکنون بيش از 

ادارۀ .  وجود دارد مورد مبتال به اين بيماری در سراسر کشور۴۵٠٠حاليست که به گفتۀ مقامات اين وزارت بيش از 

 احتمال دارد که تعداد مبتاليان به بيماری اچ آی وی از مرز ٢٠٢٠مبارزه با ايدز سازمان ملل تخمين می زند که تا سال 

  . نفر بگذرد٨٠٠٠

با ھجوم درنده ھای غربی سرعت ابتالی توده ھای درد ديدۀ ما به اين مرض مھلک به شدت افزايش يافته و ھر روز بر 

 به دليل فقر گسترده داليل عمده ءمواد مخدر و گسترش روز افزون فحشا. تاليان به اين بيماری افزوده می شودتعداد مب

ليون نفر در کشور ما به مواد مخدر يھمين اکنون بيش از يک م.  می باشدHIVو اساسی افزايش مبتاليان به بيماری 

ير تعداد زيادی از زدر ضمن فقر گسترده، ناگ. قی می باشند ھزار نفر آن تزري٢٠روی آورده اند که از جمله اضافه از 

 در HIV به ويروس ءدھد که سرنوشتی جزابتال  و تن فروشی سوق میءزنان نگون بخت کشور ما را به طرف فحشا

  . برابر شان قرار ندارد

ی در کشور استعمار ا در ادارۀ دولت پوشالی کابل که تحت حمايت اشغالگران غربی قرار دارد، ھر روز فاجعۀ تازه

امروز . زدۀ ما به وقوع می پيوندد، روزی نيست که گوشۀ تاريک زندگی دردناک توده ھای زجر کشيدۀ ما برمال نگردد

دھند و  افغانستان به قبرستان افغان ھا مبدل گرديده و ھر روز ده ھا انسان در اين کشور جان ھای شان را از دست می

اين سلسله تا زمانی ادامه خواھد داشت که .  مريضی ھای مھلک و العالج مبتال می گردندھزاران تن به انواع و اقسام

  .درنده ھای خون آشام استعمار ھمگام با زالو ھای استبداد بر سرنوشت مردم ما حاکم باشند

  

   درصدی کوچ اجباری توده ھا در واليت کاپيسا۵٠افزايش 

رسند، در اثر   و کوھبند که تعداد آنھا به بيشتر از يک ھزار فاميل میباشندگان ولسوالی ھای اله سای، تگاب، نجراب

زرگری جاری بين طالبان فاشيست با نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی خانه و کاشانۀ شان را ترک گفته و به » جنگ«

 بسيار سخت و طاقت رسند با شرايط اين تعداد فاميل که تعداد آنھا به ھزاران نفر می. مرکز واليت کاپيسا رسيده اند
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 دھند و ھيچ نوع امکانات ی ترين امکانات به زندگی مشقت بار شان در اين واليت ادامه میفرسا و به دور از ابتدائ

  .ی در اختيار شان قرار داده نشده استابتدائ

 درصد افزايش ۵٠ن، والن ادارۀ مھاجرت و عودت کنندگان واليت کاپيسا به دليل نا امنی ھا تعداد بيجا شدگاؤبه گفتۀ مس

اين در حاليست که به دليل فساد گسترده در دولت . يافته و ھر روز بر تعداد بی جا شده ھای داخلی افزوده می شوند

که خانه و   برای اين بيجا شده ھا در سرمای پيش رو وجود ندارد و اکثر کسانییپوشالی کابل، کوچکترين امکانات

  .کاشانۀ شان را تر ک گفته اند با دست خالی به اين واليت رسيده اند

 شده ھای جاشدت حمالت طالبان فاشيست و وابسته در جريان ماه ھای اخير به شدت افزايش يافته و ھر روز بر تعداد بي

ق مختلف کشور خانه و کاشانۀ روزی نيست که ده ھا فاميل در مناط. داخلی در کشور استعمار زدۀ ما افزوده می شود

که سياست ضد مردمی جاری جريان داشته باشد و تا  تا زمانی. شان را ترک نکنند و راھی سرنوشت نامعلوم نگردند

اميدی برای تغيير ۀ که درنده ھای استعمار و زالو ھای استبداد بر سرنوشت توده ھای ما حاکم باشند، ھيچ روزن زمانی

  . د و ھر روز ما بايد شاھد کوچ اجباری صد ھا فاميل در گوشه گوشۀ کشور زخمی خود باشيماين وضعيت ديده نمی شو

  

  باج گيری طالبان فاشيست در راه ھای نا امن غزنی از توده ھای زحمتکش ما

 شکايت دارند که باغ و گيالن  مناطق ناوور، جغتو، مالستان، جاغوری، قرهتوده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ ساکنان 

که پولی را که  طالبان فاشيست و مزدور ضمن توھين، تحقير، ناسزا و لت و کوب، از آنھا باج می گيرند و تا زمانی

  .رفت و آمد به آنھا در اين راه ھا داده نمی شوندۀ تقاضا دارند، پرداخت ننمايند، اجاز

و اين پول ھا توسط ريش سفيد ھا جمع  افغانی می گيرند ۵٠٠طالبان فاشيست و مزدور از رفت و آمد ھر مسافر، مبلغ 

عالوه بر آن تعدادی از راه ھای رفت و آمد توسط اين فاشيست ھا مين . آوری و به طالبان مزدور پرداخت می گردند

ير مسافرانی که از اين راه ھا عبور و زگذاری گرديده و رفت و آمد در آنھا بسيار خطرناک و ناممکن گرديده و ناگ

  . د راه ھای طوالنی را دور بزنند تا به مقصد برسندمرور دارند، باي

ی پرداخت اين مبلغ را فقير و زحمتکش می باشند که توانائاکثراً کسانی که در اين راه ھا رفت و آمد دارند، دھقانان 

ی  قرون وسطائرند، اما اين نيرو ھایخواھند که از آنھا اين مبلغ را نگي ندارند و اکثراً به التماس از طالبان متحجر می

کنند و رحمی به دل ندارند، بلکه اکثراً آنھا را با خود می برند و شب ھا نگه  نه تنھا اين زحمتکشان را لت و کوب می

  . کشند دارند و پس از لت و کوب زياد دوباره آنھا را رھا می کنند و در برخی موارد عده ای از آنھا را می شان می

ی درد ديدۀ ما تحميل گرديده که تعدادی از پوسته ھای امنيتی دولت پوشالی نيز در اين اين وضعيت در حالی بر توده ھا

نشين ھا بعضاً مردم شکايت دارند که تعدادی از اين پوسته ھای امنيتی » خوکدانی«به گفتۀ يکی از . راه ھا وجود دارند

  .نيز از مردم باج می گيرند

وده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ ما وارد می گردند، استعمار و استبداد با در کشور استعمار زدۀ ما تمامی فشار ھا بر ت

فزايند و تا زمانی اين وضعيت ادامه خواھد داشت که سرنوشت توده  قصد دارند تا بر اين فشار ھا بيسياست ھای جاری

 اکثريت هبازنده اصلی ھميشتوان گفت که در دولت ھای پوشالی و وابسته،  به يقين می. ھا توسط خود آنھا تعيين نگردند

توده ھای زحمتکش می باشند و برنده مشتی مزدور، جاسوس، دزد، خاين، وطنفروش و پاسدار منافع استعمار و 

  . استبداد

  

  


