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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اپريل ٠٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠٠(  
   در واليت فراه١٣٩٢وقوع خونين ترين حملۀ انتحاری در سال 

 ، صبح واليت فراه شاھد يکی از خونين ترين حمالت مسلحانۀ طالبان مزدور و وابسته٩اعت چھارشنبه ھفتۀ گذشته س

اين حمله .  ادارات حکومتی دولت پوشالی کابل ھمچون محکمه، څارنوالی، امور زنان و نمايندگی کابل بانک نو بودرب

  . دوام کرد عصر ۵که بسيار ماھرانه و با آمادگی ھای زياد طراحی گرديده بود، تا ساعت 

 حمله کنندۀ انتحاری که گفته می شود شھروندان خارجی بودند، با استفاده از لباس، مھمات، وسايط نقليۀ نظامی و ٩

 تن از اعضای گروھک منحوس و ١۵دولت پوشالی کابل تالش داشتند تا » ملی«ساير تجھيزات نظامی اردوی 

  . شوند که موفق به اين کار نشدندفاشيستی طالبان وابسته را رھا نمايند، اما گفته می

دولت پوشالی نشان دھندۀ آن است که يا بايد مقامات بلند پايه در اردوی » ملی«دسترسی به تجھيزات نظامی اردوی 

دولت پوشالی استفاده می » ملی «یدولت پوشالی کابل در اين حمالت و ساير حمالتی که با استفاده از امکانات اردو

که دارای ھيچ نوع ظرفيت کاری نمی باشند و اشغالگران غربی » ملی« باشند و يا اردوی ساختگی نمايند، دست داشته

  .دھند آنھا را به صورت ميکانيکی پندانده اند، به بسيار سھولت تجھيزات نظامی شان را از دست می

 ١٠ غير نظامی، ٣۴شده ھا در ميان کشته .  نفر زخم برداشتند١٠٠ نفر کشته و اضافه از ۵٠در اين حمله بيش تر از 

که تعداد کشته شده ھا بيشتر از اين باشند  جاھل ديده می شود، احتمال اينخودفروخته و  طالب ٩عسکر دولت پوشالی و 

  .نيز وجود دارد

 گروه فاشيستی طالبان وابسته است که ھيچ نوع مرزی نزد آن ھا وجود ١٣٩٢اين يکی از خونين ترين حمالت سال 

که در اين حمله دو نفر از قاضيان با کاغذ ھا و دوسيه  يع ترين جنايات را بر انسان ھا روا داشتند، طورینداشته و فج

ھا سوختانده شده و ھمچنان قربانيانی را که بر روی زمين افتاده و غرق خون بودند، با فير يک مرمی بر ھر قربانی، 

  . ساديسم ضد انسانی شان را به نمايش گذاشتند

  

  ی از شرکت مال عمر در انتخابات رياست جمھوریدعوت کرز

. ماند جنگ زرگری جاری بين طالبان فاشيست و وابسته با اشغالگران و دولت پوشالی کابل به بازی موش و پشک می

از يکطرف حمالت طالبان به اھداف نظامی و غير نظامی شدت يافته و ھر روز شاھد حملۀ اين گروھک ھستيم و از 

  .مسلح دولت کرزی، گوش ھا را کرده است» مخالفان« آشتی و صلح با جانب ديگر زنگ
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لمانی که بار ھا طالبان اگو با يک روزنامۀ  و اخيراً کرزی اين سر دستۀ جواسيس و رھنمای اشغالگران غربی در گفت

سال آيندۀ رياست جمھوری » انتخابات«از مال عمر خواسته تا دررا برادر خطاب کرده، تمامی مرز ھا را شکسته و 

  . شرکت نمايد

 در حالی. مربوط به ھمۀ شھروندان اين کشور است» قانون اساسی«گو می گويد که  و  در اين گفتئیکرزی با ديده درا

ی دولت پوشالی يک قانون قانون اساس. ئيد  و تصويب آن ھيچ افغان با وجدان و آزاديخواه حضور نداشته استأکه در ت

اين قانون که در تصويب آن اقليت دزد، مزدور، جاسوس و . مطيع و مدافع منافع اشغالگران و دولت پوشالی است

خودفروخته دست داشته يکی از قوانين به شدت ارتجاعی می باشد، چراکه قوانين دولت ھای مرتجع، ضد مردمی، 

 برای گفتن نداشته و ضد منافع اکثريت توده ھای زحمتکش و ستمديده می پوشالی و ساختۀ دست اشغالگران ھيچ حرفی

  .باشد

کرزی که بين مردم به يک عوام فريب شھرت يافته و سياست مداری گری را خوب نزد بادرانش فرا گرفته ھم به نعل 

لبان را جاسوس و زند و از جانب ديگر طا از يکطرف سنگ مصالحه با طالبان را به سينه می. می زنند ھم به ميخ

  .داند وسيله دست خارجی ھا می

  

  رئيس ستاد مشترک اشغالگران امريکائی به افغانستان آمد

 حمل جنرال مارتين دمپسی رئيس ستاد مشترک امپرياليسم امريکا مستقيماً به پايگاه نظامی اشغالگران در ١٧شنبه 

  .نموده و از نزديک برنامه ھای نظامی آنھا را نظاره نمايد ديدار ئیبگرام رفته تا با نيرو ھای اشغالگر ناتو و امريکا

 بعداً با بخش ھای جنگی اردوی پوشالی ديدار نموده و می بيند که اردوی دست نشاندۀ ئیاين جنرال کار کشتۀ امريکا

ان را در کشور د سياست ھای اشغالگرنتوان آنھا تا چه اندازه مھارت ھای وطنفروشی را ياد گرفته اند و تا چه اندازه می

  .  دنپياده نماي

 خود را در بخش ھای مختلف زندگی افغان ھا به جا گذاشته چند جانبۀثيرات أ ت٢٠١۴ھياھوی خروج اشغالگران بعد از 

ثيرات آن را روی مورال اردوی دست نشانده مشاھده نموده و أخواھد در اين ديدار ت  میئیاست، اين جنرال امريکا

  .  را به آنھا بدھد٢٠١۴ت نشانده ھای خود را بعد از وعده ھای حمايت از دس

 نرسيده، اما نشانه ھای ءکه تاکنون پيمان امنيتی يا سند وابستگی نظامی افغانستان به امريکای متجاوز به امضا با آن

 گذشته  در پايگاه ھای نظامی خود که در جريان ده سالئی ھزاران اشغالگر امريکا٢٠١۴زيادی وجود دارد که بعد از 

 ھزار نفر آن به ١۵ تا ١٠به شکل اساسی و بسيار پيشرفته اعمار و ساختمان گرديده، باقی می مانند که از آنجمله 

صورت رسمی و مطابق به مواد پيمان امنيتی می مانند و ھزاران نفر ديگر آن خارج از پيمان متذکره که ھيچ رسميتی 

  .جا می گردنده ر افغانستان اشغالی جاب د،نداشته و سندی از خود باقی نخواھد گذاشت

  

  

 


