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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۴ اپريل ٠٩

  
  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۴٠  
  

  کار گذاری مين ھای کنار جاده کار کيست، طالبان يا اشغالگران؟

 تن از مردم ستمديدۀ ما را گرفت و ١۵ حمل، جان ١٨لسوالی ميوند واليت کندھار به روز دوشنبه مين کنار جاده در و

اين حادثه خونبار زمانی به وقوع پيوست که موتر حامل قربانيان در راه برگشت از .  نفر ديگر را زخمی نمود۵

  .ارزگان به کندھار با مين کنار جاده برخورد نمود

، يک ديگر را متھم به کشتار »جنگ«سال از تباھی و بربادی کشور ما می گذرد، طرفين اين حال که نزديک به سيزده 

 غير نظامی که در نتيجۀ مين ١۵به گزارش اسوشيتد پرس، طالبان مسؤوليت کشتار . توده ھای تحت ستم ما می نمايند

 درندۀ اشغالگر است و از اينطريق می کنار جاده به وقوع پيوسته را نپذيرفته و گفته که کارگذاری اين مين کار سگان

در حالی که طالب نزد مردم ستمديدۀ ما موجودی وحشی و درنده ايست که ھر !! طالبان صدمه بزند» اعتبار«خواھد به 

پاکستان را سر می کشد و ھيچ ارزش و اعتباری نزد خلق در بند ما .) آی. اس. آی(روز مرداری سازمان جاسوسی 

  .ندارد

خود ساختۀ جاری بين طالبان فاشيست و وابسته از » جنگ«ه در کشور ماتم زدۀ ما، ده ھا انسان در اثر روزی نيست ک

يک طرف و سگان درندۀ اشغالگر و نظاميان دولت پوشالی از سوی ديگر در نتيجۀ حمالت انفجاری و انتحاری کشته و 

مکتش ما می نمايند، اما باعث و بانی اين ھمه دو طرف يک ديگر را متھم به قتل و کشتار توده ھای زح. زخمی نشوند

  خونريزی، جنايت و فجايع وحشتناک در بيشتر از يکدھۀ گذشته چه کسانی اند؟

بر ھمگان واضح و مبرھن است که امپرياليسم خونريز و جنايتگستر امريکا برای تطبيق ستراتيژی آسيائی خود با طرح 

» جنگ عليه القاعده و تروريزم«اير امپرياليست ھای غربی زير نام  در ھمدستی با س٢٠٠١سناريوی يازده سپتمبر 

کشور ما را اشغال کردند و از آغاز تجاوز آستين ھا را برای قتل و کشتار خلق اسير در دست ھای خونريز طالبان 

مپرياليست فاشيست و وابسته باال زدند؛ طالبانی که سمارق وار به کمک مالی و نظامی سازمان جاسوسی پاکستان و ا

ھای خونخوار انگلستان و امريکا در کمترين زمان جنايتکاران جھادی را سرکوب نمودند و برای مدتی بر اريکۀ قدرت 

  . تکيه زدند

خانمانسوز يکدھۀ گذشته در واقع حرص و آز امپرياليست » جنگ«حامل بربادی و تباھی کشور در بند ما و راه اندازی 

خواھند ماحول را برای تسخير آسيا از طريق ايجاد پايگاه ھای نظامی برای تھديد  یھای جھانخوار غربی است که م
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کشور ھای ھند، چين، روسيه و ايران فراھم نموده و بازار کار و مواد خام آسيا را تصاحب و حرص سيری ناپذير 

  .امپرياليستی شان را برای مدتی مرفوع نمايند

باشند، راه اندازی جنگ ھای امپرياليستی و اشغال کشور ھای عقب نگھداشته که نظام سرمايه بر جھان حاکم  تا زمانی

اشغال کردند و با راه اندازی » تروريزم«اگر ديروز افغانستان و عراق را به بھانۀ . شده و فقير اجتناب ناپذير می باشد

ليبيا و سوريه را به بھانۀ حاکميت ديکتاتور ھا به خاک و خون کشيدند، ديری نخواھد گذشت که تضاد » بھار عربی«

ھای نھفته بين امپرياليست ھای غربی و امپرياليست ھای چينی و روسيه جھان را به سوی جنگ مھار نشدۀ سوم خواھند 

  .را خواھد نمودجھان کور کشيد و دود بر پا شده از اين جنگ ھا و تضاد ھا چشم تمام مردم 

  

  »انتخابات«يا عدم انعکاس فجايع روز » انتخابات«امنيت » تأمين«نظاميان دولت پوشالی در » یتوانائ«

از خود شايستگی نشان دادند و به اثبات » انتخابات«امنيت روز » تأمين«می گويند که نظاميان دولت پوشالی در 

اما واقعيت چنين !! درنده ھای اشغالگر خارجی می باشند» خروج«نستان پس از امنيت افغا» تأمين«رساندند که قادر به 

  . دھند عکس آن را نشان می» انتخابات«فجايع انتشار نشده ای طالبان فاشيست و وابسته در روز . نيست

 و پخش برای خود، بر تمامی رسانه ھا فشار آوردند تا از نشر» اعتبار«و » آبرو«دولت پوشالی کابل برای کسب 

خودداری نموده و تالش کردند تا با جلوگيری از نشر حمالت طالبان، » انتخابات«حمالت طالبان جنايتکار در روز 

که در اين روز بيشتر از ھر زمانی  در حالی. مساعد نمايند» انتخابات«فضای مجازی امنيت را برای اشتراک مردم در 

 از انعکاس حمالت و تھديد ھای امنيتی که با ه ایگوش. ايش يافته بودحمالت وحشيانۀ طالبان بر مردم بيچارۀ ما افز

  :ابد يوجود فشار بر رسانه ھا به نشر رسيده، در زير انعکاس می

 عسکر اردوی ناملی در دولت پوشالی در اين ٧ پوليس و ٩.  مرکز رايدھی بسته ماند٢١١به دليل تھديد ھای امنيتی، 

خبر » انتخابات« حمله توسط درنده ھای طالب در روز ١٧۶ سازماندھی بيشتر از دولت پوشالی از. روز کشته شدند

 طالب در ٩٧کشته شدن . ناً ده ھا انسان در جريان سازماندھی اين تعداد حمالت کشته و زخمی شده اند دھد که مطمئمی

طالب ديگر زخمی شده  ۴۵ طالب کشته و ۵۴تنھا در غزنی . خبر ديگريست که به نشر رسيده است» انتخابات«روز 

ی دھی خبری أ تن در جريان انتقال صندوق ھای ر٣کشته شدن .  کشته در ولسوالی شيندند واليت ھرات٧. اند

  . ديگريست که منتشر گرديده است

با وجود سرازير شدن ميليارد ھا دالر برای تجھيز و تسليح نيرو ھای امنيتی در دولت پوشالی، به دليل نبود انگيزۀ 

ه خلق و کشور، سيستم اجير بودن نظام امنيتی افغانستان و باالخره حاکميت رھبران جاسوس و خودفروخته بر خدمت ب

آنھا، ھنوز اين نيرو ھا يکی از بی تجربه ترين نيرو ھای نظامی جھان به حساب آمده و ھر روز فرار از پوليس، اردو 

ک از فرزندان خلق اسير و در بند ما در نظام امنيتی دولت دھد و دليل حضور ھر ي و امنيت نا ملی افزايش را نشان می

پوشالی موجوديت بيکاری و فقر است نه انگيزۀ خدمت به خلق، چراکه ھمۀ آنھا به خوبی آگاه اند که خدمت به دولت 

 فرار یه اپوشالی و خودفروخته در واقع خيانت به خود و مردم تحت ستم افغانستان است و با پيدا شدن کوچکترين روزن

  .  دھند ی ترجيح میئرا بر قرار از چنين اردو

 


