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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ فبروری ٠٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٣٢  

  

  .دھد ھوری قرار میرياست جم» انتخابات« موتر زرھی در اختيار درنده ھای ٣٣ محافظ و ٣٨۵دولت پوشالی، 

رياست جمھوری دولت پوشالی به » انتخابات«ۀ  درند١١وزارت نام نھاد داخلۀ دولت پوشالی کابل برای محافظت از 

ليون افغانی اختصاص ي موتر زرھی به ارزش ده ھا م٣و ) از افراد مورد اعتماد کانديدان( محافظ ٣۵ ھاآناز ھر يک 

  .شان استفاده نمايند» تخاباتیان«ھای » کمپاين«داده تا در جريان 

اشغالگران غربی به يکی از فاسدترين کشور ھای جھان مبدل گرديده و دوازده سال است که در » برکت«افغانستان از 

قتل، . اين کشور باران خون و باروت بر سر بی چيزترين و فقير ترين انسان ھای آن به صورت دوامدار می بارد

ی ھای مردم و ، جنايت، دزدی، چور و چپاول دارائ و اطفال، بيکاری، فساد، مواد مخدرکشتار، تجاوز جنسی به زنان

  .رسانه ھای داخلی و خارجی گرديده استۀ باالخره انتحار و انفجار سر خط خبر ھای ھمه روز

ودی و بازی لم ھای وحشتناک ھاليولی در اين مدت ساخته، بيشتر به فمدلی که سگان درندۀ اشغالگر از افغانستان اشغا

مالت انتحاری طالبان و روزی نيست که خون مظلوم ترين انسان ھای اين سرزمين در نتيجۀ ح. ھای کمپيوتری شبيه اند

  .  به زمين ريختانده نشوندمتشکل در ناتو زير رھبری امپرياليزم امريکای وحشی ھای حمالت ھوائ

 در حالی اين امکانات را در اختيار مشتی دزد و چپاولگر که وزارت نام نھاد داخله مسخره تر و جالب تر از ھمه اين

چندان دوری از کاخ رياست جمھوری، مردم بيچاره  دھد که در فاصلۀ نی رياست جمھوری قرار می»کانديدا«زير نام 

بعد از ريزند و در پی لقمۀ نان سرگردان اند، ناگذير بايد   که از بام تا شام عرق می»ھنگرای کابلآ«و زحمتکش منطقۀ 

که  ده شب بر بام خانه ھای شان بر آمده و پھره داری نمايند تا خانه ھای شان را از دستبرد دزدان نجات دھند، در حالی

  . در چند صد متری خانه ھای شان چند کمر بند امنيتی وجود دارند

لباس پوليس و اردو منحيث در ) جھادی ھا، طالبان، تکنوکرات ھا، بقايای حزب منفور دموکراتيک(درنده ھای داخلی 

ی برای توده ئنه تنھا زندگی دوزخ آسادر بطن يک کشور اشغال شده و مستعمره، پايگاه اصلی امپرياليست ھای وحشی 

 دارند و به بھانۀ طالب و شورشی ھر روز ھای زجر ديدۀ اين کشور بنا نھاده، بلکه در قتل و کشتار مردم ما دست بازی

  .رسانند تعداد زيادی را به قتل می
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در چنين کشوری برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، مستقل، برای انتخاب رئيس جمھور آينده، شوخی تلخ تاريخ است که 

ی جنايت و خيانت رياست  درنده برای تکيه زدن به کرس١١. جنايتکاران داخلی و اشغالگران غربی به راه انداخته اند

  . خود آغاز نموده اند» انتخاباتی«جمھوری در رقابت افتاده اند و به تبليغات 

  

   افغان  ی، کفتار توده ھای زحمتکش و ستمديدۀسپنتا برۀ اشغالگران امريکائ

ر واکنش به دست بوسی را نيز پيشه نموده، د» شريف«رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت دولت پوشالی کابل که شغل 

گو ھای  و اگر پاکستان سعی دارد که آغاز عملی گفت«صحبت ھای اخير يک مقام دولت ضد مردمی پاکستان گفت که 

خواھد در امور داخلی افغانستان ھمچنان مداخله  دھد که اين کشور می صلح به بعد از انتخابات موکول شود نشان می

دولت ضد مردمی پاکستان را گرگ و دولت پوشالی کابل را بره ، او ».صلح و جنگ مربوط به پاکستان است. کند

  ؟!!خطاب کرده و گفت که در سياست خارجی قدرت ھای بزرگ تناقض می بيند

ی را در کشور ما پياده می ه مو سياست ھای اشغالگران امريکائ که مو به ایچنين اظھاراتی از سوی جاسوس کارکشت

ی ھا خبر دارد، جز خاک پاشيدن به چشم توده ھا و اغوا نمودن مردم مريکائی اائو به تمام معنی از ستراتيژی آسيکند 

  . ستمديدۀ ما چيزی ديگری نيست

 يک انسان ،ی واقعی کلمهای به معنبا اشغالگران امريکائ» داد امنيتیقرار«و » پيمان ستراتيژيک«تئوريسن امضای 

او امروز . دھد اران غربی تن به ھر رذالت و پستی میشرفباخته و وطنفروشی است که برای خوش خدمتی به جنايتک

  .به کفتار وحشی خلق در بند و اسير ما مبدل گرديده است

که واقعاً دولت پوشالی کابل در چنگال ھای خونين  در صحبت ھای رنگين دادفر سپنتا يک واقعيت نھفته است، آن اين

» قھرمان«است ھای داخلی و خارجی خود نداشته و اشغالگران غربی يک بره است و ھيچ صالحيتی در اجرای سي

 بازی ھای اخير کرزی اين سردستۀ جواسيس در عدم امضای اسارتنامۀ امنيتی، با اين گفته ھای سپنتا نقش بر آب می

  .گردد

  

   

  

  

 


