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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ دسمبر ١۵

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨٢(  
  :می کنند» کمک تعاونی«اشغالگران المان از يکسو می کشند، از ديگر سو 

 بی  سرپناه کمک خواھد کرد، ۀ خانواد٢٣۶۴گر المان اعالم کرده است که در فصل زمستان با بيش از دولت اشغال

اين خانواده ھا از واليات بغالن، سمنگان، بلخ، تخار، قندوز و بدخشان در نظر گرفته شده اند، ساحات و مناطقی که 

 .اشغالگران المانی توده ھای آن را به گلوله می بندند

 تن را ١٠٠سر می برند اما کشوری که در يک بمباردمان بيش از ه که در فقر و ناداری ب نستان با وجودیمردم افغا

 کريه و ۀھا چھر» کمک«را فريب و نيرنگ می داند که زير اين  آن» کمک تعاونی«در واليت کندز کشت، اعالن  

نمی خواھند، بلکه می خواھند که اين » کمک تعاونی«مردم ما از اشغالگران المانی . خونريز خود را می پوشاند

 .نيروھای غارتگر ھمين امروز کشور را ما ترک بگويند، ورنه روزی به حساب آنان خواھند رسيد

  

  :کشتار ما ادامه می دھدو موريت اسارت أ به م٢٠١۴نيروھای جنايتکار ناتو پس از سال 

 کشتار خلق ما مصروف ھستند، اينک اعالن کرده اند نيروھای جنايتکار ناتو که چندين سال است در قالب ايساف به

 نيز در افغانستان به مأموريت شان ادامه می دھند اما با اين تفاوت که عمدتاً در زمينۀ تربيه و ٢٠١۴که پس از سال 

  .آموزش اردوی پوشالی مصروف خواھند بود

ه کشورھای عضو ناتو پس از سال گانتر گت سخنگوی ايساف در تازه ترين کنفرانس خبری اش در کابل گفت ک

 در افغانستان باقی می مانند، ولی عمليات نظامی را به اردوی افغانستان سپرده و اين نيرو عمدتاً در بخش ٢٠١۴

  .ھای مشوره دھی و آموزش به اردو مصروف خواھد بود

 شدت وحشی، کماکان به کشتار ناتو و ادامۀ مشوره دھی و آموزش ارودی پوشالی نشان می دھد که اين نيروی به

  .اسارت کشور ما ادامه می دھد و چون سگ امريکا در منطقه منافع اين امپرياليست را تأمين می کند
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  :ی کودک در اسارت اشغالگران امريکائ٢٠٠

. ی قرار دارد، زندانی می باشندگرام که در دست اشغالگران امريکائ نفر در زندان ب۶٠٠در حال حاضر در حدود 

 کودک زير ٢٠٠يافته ھای سازمان ديده بان حقوق بشر نشان می دھد که اين امپرياليست ھای خونخوار در ميان 

  .سن ھژده سال را نيز زندانی کرده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان بگرام در حدود ی ھا ھم پذيرفته اند که در زند در کابل گفت که امريکائ١٣٩١ قوس ٢١ھيدربار روز سه شنبه 

  . کودک زير سن ھژده سال زندانی می باشند٢٠٠

حقوق بشری و «ی ھا در افغانستان، نشان می دھد که شعار ھای  کودک در مخوفترين زندان امريکائ٢٠٠اسارت 

ما اين امپرياليست چه اندازه دروغين و کاذبانه است، نشان می دھد، خانم ھای که در کنار اوبا» حمايت از کودکان

 امريکا لقب ۀمی کند و از معاون وزرات خارج» مبارزه«پرورشگاه و » حمايت از کودکان«قرار گرفته و برای 

  .را می گيرند، چگونه بر جنايات امريکا چشم می پوشند» رھبر«

  

  : درصد کشتار زحمتکشان افزايش يافته است٢٨در چھار ماه گذشته، 

 انتشار يافته، آمده است که در ربع سوم امسال کشتار ١٣٩١ قوس ٢۴در تازه ترين گزارش سازمان ملل متحد که 

بر اساس اين گزارش .  درصد  نسبت به شش ماه امسال افزايش يافته است٢٨) زحمتکشان تھيدست ما(افراد ملکی 

  . تن کودک نيز شامل ھستند٣٣٣ تن زخمی شده اند که در ميان کشته شده ھا ١۵٩٠ تن کشته و ٩۶٧در ربع سوم، 

کيد شده است که با گذشت ھر روز أ ت"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"چنانچه بارھا از طريق گزارش ھای پورتال 

آماری که . استعمار کشور ما شدت بيشتر يافته و توده ھای عزيز ما قربانيان اصلی اين کشتار و استعمار می باشند

انتشار می يابد، )  سياسی آن برای افغانستان ـ يوناماخصوص دفتره ب(ھر چند بعد از طرف سازمان ملل متحد 

که کمتر از تعداد واقعی کشتار می باشد و با بخش بندی آن به طالبان، انتحار، ماين، نيروھای خارجی در  ضمن آن

صدد استتار جنايت نيروھای اشغالگر می باشد، اما يک حقيقت ملموس را در خود انعکاس می دھد، اين حقيقت را 

را می گيرد حتی زندگی خود  استعمار و جنگ ارتجاعی، توده را به پرتگاه نيستی سوق می دھد و دار وندار آنانکه 

  .و کودکان شان را

  

  

  


