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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۴ مارچ ٣٠

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٣٨  

  ٩٣فرمايشی » انتخابات«افزايش حمالت انتحاری و تھاجمی طالبان فاشيست به غير نظاميان در آستانۀ 

 حمالت ضد انسانی خود را بر ه اینيرو ھای وحشی و قھار طالبان فاشيست و وابسته در اين روز ھا به شکل بی سابق

غير نظاميان افزايش داده و ھر روز باعث کشته و زخمی شدن تعداد زيادی از توده ھای تحت استعمار و فقير ما می 

  .گردند

، ) زخمی٢ کشته و ٢(، منطقۀ داراالمان ) زخمی۶ کشته و ٩(ر ھوتل کابل سيرينا حمالت وحشيانه و انتحاری طالبان ب

 کشته و زخمی خارجی که ١٠ زخمی داخلی و بيش از ۴ کشته و ١(، کارته سه )  زخمی١۴ کشته و ۵(اسعد آباد کنر 

کميسيون نامستقل «کزی و حمله بر دفتر مر)  زخمی٢٧ کشته و ۵(، واليت کندز .)از ديد رسانه ھا پنھان گرديده است

طی چند روز گذشته نشان دھندۀ موج تازه ای از اين حمالت می باشد که نيرو ھای متحجر و فاشيست طالبی » انتخابات

  .  به راه انداخته اند) . آی. اس.آی(تحت فرماندھی سازمان جاسوسی و وحشی پاکستان 

 ناشی از تضاد ، رياست جمھوری٩٣رمايشی و سفارشی ف» انتخابات«برگزاری ۀ حمالت انتحاری و تھاجمی در آستان

، راه اندازی گرديده و )پاکستان( از طريق سگ پاسبان انگليس در منطقه منافع بين امپرياليست ھای امريکائی و انگليس

اص ناً در پس پردۀ چنين حمالتی منافع خمطمئ.  روز آينده نيز ديده می شوداحتمال افزايش اين حمالت در جريان چند

  .دولت ضد مردمی پاکستان و رژيم آخوندی و جنايتکار ايران نھفته است

زرگری بين فاشيست ھای طالب » جنگ«توده ھای ستم ديده و زجر کشيدۀ ما در بيشتر از دوازده سال گذشته در ميان 

 معنی واقعی کلمه  ھست و بود شان را از دست داده اند و به،و سگان اشغالگر غربی به سرکردگی امپرياليسم امريکا

زير سايۀ اشغال برای تداوم اشغال بوده و » انتخابات«دانند که  دولت پوشالی و مستعمرۀ کابل را شناخته و خوب می

ی قيام ه وارد نيامده و يگانه راه، برپائی مھره ھای اصلی دولت دست نشانده جائھيچ تغيير مثبتی در زندگی آنھا با جاب

  . يخواھی برای گسستن زنجير ھای استعمار و ويرانی کاخ ھای استبداد، می باشدھای استقالل خواھی و آزاد

  

  دروغ می گويد» فيفا«يا » بنياد انتخابات آزاد و عادالنه«

اين نظر سنجی که !!.  خبر داد٩٣» انتخابات« درصد مردم در ٧۵طی گزارشی از اشتراک بيش از » فيفا«چندی قبل 

ی از آن را در ئتھيه گرديده، به شکل بسيار عجيبی خوشبينانه تھيه گرديده که بخش ھا نفر ۴٠۴٠در نتيجۀ مصاحبه با 

  :زير مالحظه می نمائيد
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 درصد ۶۴در انتخابات اشتراک می کند،  درصد مردم ٧۵ در صد مردم از برگزاری انتخابات حمايت می کند،  ٩٢...«

 درصد مردم ٨۵شھريان کابل در انتخابات اشتراک می کند، در مناطق ناامن عالقۀ مردم به انتخابات بيشتر است، 

ند که بايد حضور زنان در انتخابات بيشتر ا درصد به اين باور٧۵ند، نک خودشان نامزد مورد نظر شان را انتخاب می

 ١٠ درصد مردم به دستآورد ھای ٨۵ند که نقش و نفوذ امريکا در انتخابات بيشتر است، ا اين باور درصد به٨٧باشد، 

  »...ند که افغانستان به مسير درست در حرکت اندا درصد مردم به اين باور۶٨د، نسال گذشته نظر مثبت دار

نه، بلکه در يک جامعۀ مستقل، در نگاه اول چنين معلوم می شود که ما در افغانستان مستعمره و نيمه فيودالی 

ليونی آن به سھولت ھای واقعی يک جامعۀ انسانی دست يافته يدموکراتيک، آزاد و مترقی زندگی می کنيم و توده ھای م

تواند  دروغ می گويد و آن ھم دروغ شاخداری که فقط می» بنياد انتخابات آزاد و عادالنه«اند؛ اما واقعيت چنين نيست و 

خواھد با نشر  می» فيفا«. اسيس و جنايتکاران حاکم در نظام پوشالی و سگان درندۀ اشغالگر واقع گرددئيد جوأمورد ت

  . خاک به چشم توده ھای تحت ستم ما و مردم جھان بزند،یئچنين گزارش ھا

گ جن«زير نام » جامعۀ جھانی«حضور خفاشان » برکت«افغانستان کشوريست که در بيشتر از دوازده سال گذشته از 

 درصد ۶۵به يکی از فاسدترين کشور ھای جھان مبدل گرديده، کشوری که در آن بيشتر از » عليه القاعده و تروريزم

 ھر ، درصد٩۵ درصد و اکثريت بيشتر از ۵مردم آن زير خط فقر به سر می برند و شکاف طبقاتی بين اقليت کمتر از 

  .خدر در صدر جدول قرار گرفته استشود، کشوری که در کشت و قاچاق مواد م روز عميق تر می

اين آمار خنده دار و مسخره را در نتيجۀ مصاحبه با » فيفا«معلوم نيست مشتی اراذل و اوباش و بلی گويان استعمار در 

به دست آورده است؟ اما ھدفی که در عقب چنين نظر ر کی ھا و چگونه تھيه نموده؟ و يا از کدام مناطق چنين معلوماتی 

دروغين و گمراه کننده نھفته است، ھمانا تأمين منافع امپرياليست ھای خونخوار و دولت وابسته و پوشالی سنجی ھای 

نظام » مشروعيت«خواھند به اين ھدف نائل آمده و گويا  ی میأمی باشد که با کشاندن مردم به پای صندوق ھای ر

  ؟!!سياسی آينده را تثبيت نمايد

توان طرز ديد شان را در رابطه  و زجر ديده در اطراف و اکناف کشور به خوبی میبا مراجعه به توده ھای تحت ستم 

مردم زجر ديدۀ ما که از . رياست جمھوری که مشتی وطنفروش و جنايتکار می باشند، فھميد و درک کرد» کانديدان«به 

ذشته تمامی ھست و بود حاکميت غدارانۀ اين وطنفروشان و جنايتکاران در جريان بيشتر از دوازده سال گ» برکت«

شان را از دست داده و امروز با ھزار زحمت قادر نيستند حداقل معيشت زندگی را حتی در سايۀ استعمار برای فاميل 

  .ی به شدت متنفر اندئشان تھيه نمايند از نشر چنين نظر سنجی ھا

است جمھوری، ھزاران انسان الزم نيست به اطراف و اکناف کشور برويم، در شھر کابل و در چند قدمی ارگ ري

روزانه با کمتر از يک دالر با سخت ترين شرايط زندگی می کنند و سرآغاز تمامی بدبختی ھای شان را ارگ رياست 

  .دانند جمھوری می

  

  

 


