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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ دسمبر ١٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨٣(  
  :ده دختر خردسال زحمتکش در ننگرھار قربانی ماين شدند

زحمتکشان بار اين جنگ ھا را . رانه، استعماری و ارتجاعی را زحمتکشان می سازندقربانيان اصلی جنگ ھای غارتگ

در يازده سال گذشته آمار نشر شده به خوبی . به شانه می کشند و کشتار آن خانواده ھای زحمتکشان را به ماتم می نشاند

يست ھا، دولت پوشالی و طالبان نشان می دھد که طبقات زحمتکش افغانستان قربانيان اصلی جنايت و کشتار امپريال

  .فاشيست بوده اند

 دولتزی، ده دختر از خانواده ھای زحمتکشان ۀ، در ولسوالی چپرھار واليت ننگرھار در منطق١٣٩١ قوس ٢٧به تاريخ 

دخترانی که در اين انفجار کشته . اين ولسوالی در اثر انفجار يک ماين کشته شدند و يکتن ديگر به شدت زخمی شد

وری ھيزم و خس  آ تا يازده سال بود و ھمه شاگردان مکتب بودند که پس از چاشت به خاطر جمع٩ سن شان بين شدند،

به بيرون از ی خانواده ھای تھيدست از آن برای تسخين استفاده می کنند، ئ که در افغانستان در مناطق روستاو خاشاک

  . که قربانی انفجار ماين شدند،خانه ھای شان رفته بودند

  

  

  

  

  

   

  

 سال است که کشور ما را ٣۴دشمنان مردم افغانستان که به خاطر چپاول، غارت و ستم بر توده ھای تھيدست ما بيش از 

 با وسايل مختلف مردم ما را می کشند که يکی آن کشت ماين می باشد که ندبه دوزخی برای توده ھای فقير تبديل کرده ا

طور اوسط ه سسات ماين پاکی ميليون ھا ماين فرش شده است و بۀ مؤ شددر سراسر افغانستان بر اساس آمار نشر

  . قربانی می گيرند که بيشترين بخش قربانيان را کودکان خانواده ھای زحمتکشان می سازد۵٠ماھانه 
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  : جھان در افغانستان برگزار شدۀن، با ريکارد بيشترين آوار دسمبر روز مھاجرا١٨

ھمين اکنون بر اساس آمار وزارت خارجه ساالنه . طح جھان بيشترين آواره را داردافغانستان کشوری است که در س

 تن از ھموطنان ما در راه رسيدن ٢٠ ھزار افغان به خاطر رسيدن به اروپا راھی يونان می شوند که در اين اواخر ۵٠

  .به يونان  از طريق بحر، غرق و کشته شدند

در کنار . روز افزايش می يابده ی آن فرار از آن روز با و متحدان ناتوئه با تجاوز امريکافغانستان کشوری است ک

 تا ٢٠يت عطور اوسط  شورای وزيران دولت پوشالی، ماھانه ترک تابه فرار، ترک تابعيت نيز رو به افزايش است و ب

  .سی نفر را تصويب می کنند

مبر روز مھاجرت نام گرفته است، اين روز در حالی در کشور ما تجليل شد که ميليون ھا افغان ھنوز در آوارگی  دس١٨

 امريکا به نام ۀ ھزار افغان ديگر در داخل کشور به خاطر جنگ غارتگران۴۶٠سر می برند و در حدود ه و مھاجرت ب

  . داخلی ياد می شوندۀآوار

  

  :فغانستان مرتکب نقض حقوق بشر شده استروسيه می گويد که امريکا در ا

يکی از نيروھای قھار امپرياليستی بود که در کشور ما شوروی  -روسيه به حيث ميراث دار سوسيال امپرياليزم شوروی

ی ھای  جنايتکار اکنون که امريکائ - کردک خلق، از کشتار خلق ما دريغ نضمن حمايت دولت پوشالی حزب دموکراتي

حمانه مشھور می باشند، يازده سال است کشور ما را به اشغال درآورده و در کنار کشتار بر اجساد که در کشتار بير

امپرياليزم جنايت می شاشند و با اجساد خونين افغان ھا عکس ھای يادگاری و تفريحی می گيرند، ما کشته شده ھای 

خود تصور کنيد وقتی (نقض حقوق بشر شده است  که در افغانستان مرتکب مورد انتقاد قرار داده است گستر امريکا را 

 قتل مردم ما زير اشغال امريکا چقدر سنگين و سھمگين ۀيک قاتل، قاتل ديگر را متھم به نقض حقوق بشر کند، فاجع

  ).است

  روسيه در امور حقوق بشر ضمن نشر اعالميه ای گفته است که از سالۀ وزارت خارجۀکنستانتين دولگوف نمايند

مور بخش حقوق بشر أاين م. ی در افغانستان مرتکب نقض حقوق بشر شده انداين طرف نيروھای امريکائ به ٢٠٠٨

 روسيه به اسارت کودکان افغان در زندان بگرام اشاره کرده است و گفته است که تعداد اين نوع کودکان ۀوزارت خارج

سازمان ملل متحد نشر کرده تحت امر ھای  سال می باشد بيش از ارقامی است که سازمان ١٢ و ١١که سن شان بين 

گرام که از سوی اشغالگران  کودک در زندان ب٢٠٠قبل بر اين سازمان ديده بان حقوق بشر از زندانی شدن . اند

  . خبر داده بود،ی اداره می شودامريکائ

 به اينسو مرتکب ٢٠٠٨مور حقوق بشری روسيه قابل گفتنی است، اينست که امريکا تنھا از سال أچيزی که برای اين م

 خلق ما را آغاز کرده ۀ کشتار بيرحمان٢٠٠١نقض بشر در افغانستان نشده است، بلکه از روز تجاوز در ھفتم اکتوبر 

  و نه ھم انتقاد آبکی از آن گرھی را می کشايد،می تواندنه تعريف شده » نقض حقوق بشر« اين کشتار با عبارات .است 

 فقط می تواند در تشديد پيکار رھائيبخش ين ھمه ظلم و اجحاف و بستن چنان دوسيه ھائی حل مبارزه عليه اهرابلکه 

  .مردم با به خاک ماليدن پوزۀ امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی عملی باشد

   

 


