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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اپريل ٢٨
  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠٣(  
  

  ات می شونددر بيدادگاه ھای دولت پوشالی کابل، گناھکاران تبرئه و بيگناھان محاکمه و مجاز

دولت پوشالی کابل سرا پا در لجن، فساد، دزدی، چور و چپاول و وطنفروشی غرق » مقننه، قضائيه و اجرائيه«قوای 

  . در ارگان ھای مختلف اين دولت دست نشانده، ھيچ مصونيتی برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما وجود ندارد. اند

، ترور ھای شخصی و حتی دست به حمالت انتحاری می زنند و با که دست به دزدی، قتل، غارت، اختطاف کسانی

 ارتباط دارند، در کم ترين زمان ممکن از سوی محاکم فاسد و کثيف تبرئه و رھا می »دولت کرزی«مقامات بلند پايۀ 

. ندچک بزير ما دست به جرمی ھرچند کوگردند، اما وای به روزی که يکی از انسان ھای ستمديده، بيچاره، مجبور و فق

  .داده می شود» مجرم«اين قاضيان و دستگاه فاسد گل کرده و جزا ھای سنگين به » عدل و انصاف«آنجاست که 

 که به جرم اختطاف، سرقت، دزدی، قتل، قطع اعضای بدن و شکنجه از سوی پوليس »عبدالصمد«اخيراً شخصی به نام 

به گفتۀ . د، از سوی محکمۀ ابتدائيۀ برائت حاصل نموددولت پوشالی دستگير گرديد و به جرم خود نيز اعتراف کر

اين مجرم جانی از سوی محکمۀ ابتدائيه تبرئه » خوک دانی«دولت پوشالی به اساس فشار اعضای » ملی«پوليس 

 رھا گرديده و بعد از اين ھم رھا »دولت کرزی« ھا، صد ھا تن تاکنون از سوی محاکم مفسد »عبدالصمد«مانند . گرديد

عالوه بر آن دولت پوشالی کابل ده ھا تن از کسانی را که قصد حمالت انتحاری بر جان مردم بيچاره و . ددمی گر

  .ستمديدۀ ما را نيز داشته اند، برادر گفته و از بند رھا نموده است

به علت رو می شويم که حتی ه وقتی سری به نظارت خانه ھای پوليس ناملی در کابل و واليات بزنيم، با افرادی روب

فروش يک پاکت دوای تاريخ تير شده که چند روز از تاريخ استعمال آن نگذشته، دستگير شده و ماه ھاست که پشت 

دروازه ھای نظارت خانه انتظار می کشند اما کسی نيست که با رشوت ھم که شده آنھا را از آنجا رھا نموده و يا دوسيه 

  .ی يابندئی سرنوشتی رھاانتقال داده تا از ب» محکمه«ھای شان را به 

نبايد از دولتی که تا مغز استخوان در وطنفروشی، دزدی، غارت، چور، چپاول، خيانت، جنايت و رذالت غرق می باشد 

 در تمام تار و پود آن ريشه سبيشتر از اين توقع داشته باشيم، مخصوصاً موجوديت کفتاران اشغالگر که مثل اختاپو

در چنين دولت . ن خارجی خود می گيرندا رفتن خود را مقامات بلند پايۀ آن از مشاورءالدوانده و حتی اجازۀ بيت الخ

  . بيگناه و بيگناھان به جرم کار ھای ناکرده، مجازات می شوند،ی مجرمين جنايتکار و حرفه يیئھا
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  حل ناشدنی» معمای«سه جانبه و چند جانبه، » مذاکرات«

موکلس بر فرق کسانی قرار دارند که فکر می کنند اشغالگران غربی فرشته طالبان فاشيست و وابسته ھمچون شمشير د

ی ئياؤر!!! ببرند» خوشبختی«افغانستان را به جادۀ » جنگ عليه القاعده و طالبان«ھای نجات اند و آمده اند تا زير نام 

  . کشور اشغالگر و دولت پوشالی و وابسته ھرگز دست يافتنی نيست۴٧که با موجوديت بيش از 

اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليزم . امروز کشور ما بيش از ھر زمانی در لبۀ پرتگاه و نيستی قرار گرفته است

شت دم توپ ساخته  و ھر روز رژيم وی خود مردم رنج ديده و ستمديدۀ ما را گئامريکا برای پياده نمودن ستراتيژی آسيا

و امتياز خواھی از اشغالگران، زخمی » جامعۀ جھانی« بھانۀ حضور ھای ضد مردمی و فاشيستی ايران و پاکستان به

  .را بر پيکر آن وارد می نمايند

، در جريان يازده سال گذشته زنجير ھای )انگليس(در اين ميان دولت ضد مردمی پاکستان، به دستور سگ پير استعمار 

امريکای (ی را از سردستۀ اشغالگران طالبان فاشيست و وابسته را سست و سخت نموده اند تا امتيازات معين

  . به دست آورد) امپرياليست

 سردستۀ دولت پوشالی کابل، رئيس جمھوری دولت ضد مردمی پاکستان و نخست وزير انگليس ٢٠١٣در فبروری 

دادند در افغانستان در شش ماه آينده خبر » صلح«با راه اندازی مذاکرات سه جانبه از توافق به ) اين سگ پير استعمار(

 اطراف ۀھم«:  نيز ذکر گرديد،که اين موضوع در بيانيۀ مشترکی که از سوی دفتر کامرون نيز به نشر سپرده شده بود

الزم را برای دست يافتن به يک توافق صلح در شش  مين صلح توافق کردند و متعھد شدند تا تمامی اقداماتأبر فوريت ت

  ».ماه آينده انجام دھند

 رئيس دولت پوشالی کابل، جنرال اشفاق کيانی ۀ، اما اينبار مذاکرات سه جانب)٢٠١٣ اپريل ٢۴(ھمين چند روز پيش 

به . فرماندۀ کل نيرو ھای نظامی پاکستان و جان کری وزير خارجۀ دولت امپرياليست و اشغالگر امريکا برگزار گرديد

  . به دست آمده است»کيانی« و »کرزی«ن ی در مذاکرات بيئگفتۀ وزير خارجۀ امريکا پيشرفت ھا

که بين افغانستان، پاکستان، انگليس و امريکا صورت گرفته نشاندھندۀ آن است  در کمتر از دو ماه مذکرات سه جانبه ای

، مخصوصاً ھياھوی حاضری اشغالگران غربی مخصوصاً امريکا و انگليس در حال ئکه مرحۀ چھارم ستراتيژی آسيا

 و امضای پيمان امنيتی بين دولت پوشالی کرزی و امريکای اشغالگر نشاندھندۀ ٢٠١۴بعد از خروج اشغالگران 

  .نزديکتر شدن بيشتر اين مرحله می باشد

که امپرياليست ھا بتوانند نمی خواھند اين تضاد  که تضاد بين امپرياليست ھا امری انکار ناپذير اند، اما تا جائی  با آن

د بگيرند و تالش دارند تا از طريق امتياز دھی و امتياز گيری اين کشمکش ھا را کاھش خوه شکل آشتی ناپذير را ب

جاری در » جنگ«ی و انگليسی ھر يک برای رسيدن به امتيازات بيشتر از ئکه امپرياليست ھای امريکا چنان. دھند

  .روند به حساب می» جنگ«افغانستان، منحيث بازيگران اصلی به درازا کشاندن اين 

  

  ادث ناگوار ترافيکی، ساالنه جان صد ھا تن از ھموطنان ما را می گيرندحو

کشوری . ی که ھيچ مصونيتی برای زندگی کردن در آن وجود ندارد، مبدل گرديده استئافغانستان به يکی از کشور ھا

ادی از سازمان که مقام نخست را در فقر، بدبختی، بيکاری، مشکالت روانی، شکاف عميق طبقاتی، موجوديت تعداد زي

 کشور و داشتن دولت دست نشانده و پوشالی که در ۴٠ھای جاسوسی، بحران، موجوديت نيرو ھای اشغالگر بيشتر از 

ھيچ زمينه صالحيتی ھر چند کوچک ندارد، به دست آورده، ھر روز شاھد جان باختن انسان ھای زياد اين سرزمين می 

  .باشد
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ی ئو بوم در نتيجۀ حمالت انتحاری طالبان فاشيست و وابسته، حمالت ھواتوده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين مرز 

اشغالگران غربی، عمليات نيرو ھای پوليس، امنيت و اردوی ناملی دولت پوشالی، سگ جنگی ھای زورمندان، 

  .اختطاف ھا و باالخره حوادث طبيعی مانند زلزله، سيالب و حوادث ترافيکی کشته و يا زخمی می شوند

 زيادی از توده  ثبت گرديد و تعداد منحيث يکی ديگر از روز ھای خونين در تاريخ کشور ما٢٠١٣ اپريل ٢۶جمعه 

ی ئھای زحمتکش و ستمديدۀ ما کشته و زخمی شدند، اما اينبار نه توسط حمالت انتحاری طالبان و يا حمالت ھوا

 خاک چوپان ۀيک بس و يک تانکر نفتکش در منطقاشغالگران، بلکه اينبار در نتيجۀ حادثۀ ترافيکی که به اثر برخورد 

  . تن ديگر زخم برداشتند١٠ تن از مردم ما کشته و ۴۵ولسوالی ميوند واليت قندھار رخ داد، 

کرد و مطمئناً ناشی از ترس دريور از به دام افتادن در چنگ طالبان وحشی می  اين بس که با سرعت زياد حرکت می

ساعت سه بعد از نيمه شب بيانگر آن است که .  شب با يک تانکر نفتکش برخورد نمودباشد، در ساعت سه بعد از نيمه

مردم ما نمی توانند با خيال آسوده و راحت در جريان روز به مسافرت بپردازند، چراکه اکثراً وسايط جنگی اشغالگران 

رند، مسير جاده ھای عمومی را که عابرين و مسافرين کار عاجل دا غربی با سرعت بسيار بطی بدون در نظرداشت اين

به ھمين دليل مسافرين و موتر وان ھا . دھند  و حتی اجازۀ نزديک شدن به صد متری خود را نمیسازندمسدود می 

رو ه ناگزير نيمه ھای شب از خواب بر خاسته و به سفر شان آغاز می نمايند که در نتيجه با چنين حوادث ناگواری روب

  .می شوند

ن فاشيست و وابسته در مسير جاده ھا در ناوقت ھای شب و مسدود نمودن جاده ھای عمومی به روی موجوديت طالبا

مسافرين از طرف نيرو ھای اشغالگر از طرف روز و باالخره نبود ھيچ نوع امکانات ايمنی در مسير جاده ھا، عمده 

  .ترين داليل بروز چنين حوادث خونين می باشند

مستقل روی کار نيايد و وجود مادر وطن از لوث اشغالگران خارجی پاک نگردد، طالبان که دولت مردمی و  تا زمانی

مزدور و وابسته از گرده ھای مردم ما دور نشوند، توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما ھرگز روی آرامش و خوشبختی 

ی و استقالل کشور ئ و در راه رھاپس بر نيرو ھای آزاديخواه، مترقی و انقالبی اند تا عزم را جزم بسازند. را نمی بيند

  .  ھمت نموده، قدم بگذارند

  

  

  

  

 

 


