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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ مارچ ٢۶

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩٨(  
 

  ١٣٩١ درصدی تلفات اردوی پوشالی کابل در سال ۴٠افزايش 

رود در  ه يکی از بی مسلک ترين و غير متخصص ترين اردو ھای جھان به شما میاردوی دولت پوشالی کابل ک

 سال گذشته به شکل ميکانيکی و با کمک ھای مالی، نظامی و تخنيکی اشغالگران غربی از لحاظ کمی ١٢جريان 

  . ھزار نفر رسيده است١٩۵افزايش يافته و اينک با گذشت بيشتر از يک دھه، تعداد آنھا به 

 است که ھميشه با رنگ یظاھر عظيمی يکی از فاسدترين و بی دانش ترين ارتشيان( سخنگوی رنگ شده ای به گفتۀ

او به شدت شرابی بوده و از ھر موقع استفاده می نمايد . خواھد خود را جوان نشان دھد نمودن مو ھای سفيد خود، می

رسد که نسبت به   تن می١١٨٠به » ملی«ت اردوی  تلفا١٣٩١وزارت دفاع کابل، در جريان سال ) تا دستی به جام ببرد

  . درصد افزايش يافته است که بيشترين تلفات را ماين ھای کنار جاده يی در بر می گيرد۴٠يک سال گذشته، 

  تن از افراد طالب به قتل رسيده، اين۴۶٠٠، »ملی«به اصطالح  ھزار عمليات توسط اردوی ١٩با راه اندازی بيش از 

ز کشته شده ھا، طالب و چه تعداد آن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين کشور است، به کسی معلوم که چه تعداد ا

  . نيست

» اردو، پوليس و امنيت«، وضعيت روانی نيرو ھای نظامی دولت پوشالی ٢٠١۴اشغالگران بعد از » خروج«ھياھوی 

د، اما برای جلوگيری از ترس اب يروز افزايش میرا بحرانی ساخته و فرار اين نيرو ھا از اردو، پوليس و امنيت ھر 

خواھد با مسکوت نگھداشتن اين موضوع،  له ھيچ دامن زده نمی شود و دولت پوشالی میأمسبيشتر نظاميان، اين 

  .اوضاع را تحت کنترول خود در آورد

  

 بلو گفته ھای اخير  رئيس دولت پوشالی کا» القاعده و تروريزم«جنگ اشغالگران غربی عليه 

 در افغانستان به راه انداخته، سناريوی بيش ٢٠٠١را که اشغالگران غربی بعد از » تروريزم و القاعده«جنگ ضد 

سرمايه در کاخ سفيد و نظاميان کار کشتۀ پنتاگون طراحی  اين سناريو چندين دھه قبل از طرف مديران اجرائی. نيست

بحث روی اين موضوع زير . گ سال ھا قبل کشيده شده بودگرديده بود و ھيچ شک و ترديدی نيست که نقشۀ اين جن

عنوان فوق در اينجا زائد بوده و قبالً ھزاران صفحه در مورد جنگ و نقشه ھای جنگ ناتو و پنتاگون در افغانستان، از 

  . آدرس ھای مختلف سياه گرديده و وضاحت داده شده است
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ت خويش مبنی بر اينکه امريکا و طالبان برای تداوم جنگ در اخيراً حامد کرزی رئيس دولت پوشالی کابل با اظھارا

سر و «گو اند و با ھم در تبانی قرار دارند و نمی خواھند جنگ در افغانستان خاتمه يابند،  و افغانستان در حال گفت

!!! ساخته استی را ايجاد کرد که گويا کرزی با اين گفته ھای خود روابط بين امريکا و افغانستان را متشنج ئھا» صدا

که آيا اين گفته و گفته ھای اخير سخنگوی کرزی ساختگی و خاک به چشم مردم  اين. اما واقعيت چيزی ديگری است

  .زدن است و يا بعد از گذشت بيشتر از يک دھه، به واقعيت ھای پی برده، موضوعی است که بر ھمگان ھويداست

 سال گذشته، توانسته آمادگی ھای زندگی ١٢به شھرت جھانی رسيد و امروز با ثروت اندوزی ھای که از ھيچ  کسی

» ضد«چھرۀ . ت ندارد تا بر روی صاحب خود پنجه کشيده و بپردأ بعد از قدرت را نيز بگيرد، ھرگز جره ئیافسان

تيژيک با امريکا، آمادگی ھا برای امضای پيمان سترا. ی کرزی، ھرگز با واقعيت ھای موجود ھمخوانی نداردئامريکا

به » کمک«امضای پيمان امنيتی، تمويل و تجھيز نظاميان دولت پوشالی توسط امريکا، سرازير شدن ميليارد ھا دالر 

 از داليلی است که کرزی ھرگز توان مقاومت و ضديت با بادار خود را ندارد و گفته ھای ه ایدولت پوشالی کابل، گوش

ن اخطار ھا، ھشدار ھا، تھديد ھا و باالخره اشک تمساح ريختن ھای او مضحک بوده و چندی بعد به اخير او نيز ھمچو

  .فراموشی سپرده می شود

يکی از داليل عمده ای که وقتاً فوقتاً رئيس دولت پوشالی کابل به روی بادار خود می پرد، ھمانا رد گم کردن مزدوری 

!!! خواھد ثابت بسازد که وابسته نيست و دولت مستقل دارد ين ژست ھا میبا ا. و نوکر منشی دولت دست نشاندۀ اوست

 کرزی و ساير جواسيس فريب ۀگاه توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما با اين نوع حرکت ھای شيادانه و مزوران اما ھيچ

نده و پوشالی نخورده و راه حاکميت دولت مردمی و دموکراتيک را در راندان اشغالگران و نابودی دولت دست نشا

  .سرخ ترسيم می نمايند

  

  طالب در بدخشان۴٣کشته شدن 

 مسلحانه از جانب طالبان و شورشيان مسلح ضد دولت پوشالی کابل روی ۀ حمل۶٣٠٠ بيشتر از ١٣٩١در جريان سال 

ريان اين در ج.  اين حمالت به صد ھا انسان زحمتکش و ستمديدۀ اين مرز و بوم کشته و زخمی شدندۀداده که در نتيج

 نفر طالب مسلح ۴۶٠٠در اين ميان . کشته شدند» ملی«به اصطالح عسکر اردوی ١١٨٠ پوليس و ١٨٠٠حمالت 

  . طالب ديگر نيز زخمی شدندھا  بمب گذار انتحاری اسير و ده ۴٠ نفر اسير، ۶٧٠٠کشته، 

ی از واليت ھای پر مخاطره برای در اين سال نا امنی ھا به واليت بدخشان سرايت نمود و در روز ھای آخر سال به يک

 خانواده از روستای اخشيره وردوج به علت تھديد طالب ھا مجبور گرديدند ٢٨٨ساکنين آن مبدل گرديد، چنانکه اخيراً 

  . تا خانه و کاشانۀ شان را ترک گفته و راھی مناطق امن گردند

ن طالبان در روستای وردوج اسير گرديدند که  تن از عساکر اردوی دولت مزدور کابل در نتيجۀ کمي٢٣در ھمين حال، 

  . تن آنھا از طرف طالبان تيرباران شدند١۶از جمله 

ی در منطقه پل وجال، قريه شھيد، ئبه تعقيب آن دولت پوشالی کابل با به راه اندازی عمليات ضربتی زمينی و ھوا

البته در .  و تعدادی را زخمی و فراری دادند تن از نيرو ھای مسلح طالب را کشته۴٣برابرا، ھواسه و ولسوالی وردوج 

  .نتيجۀ اين جنگ ھا صد ھا خانه ويران و مردم بيچارۀ محل ناگزير به ترک مناطق مسکونی خود شدند

 

 


