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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ می ٠١

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠۴(  
  

  اليون دالری ماھانه به ارگ در يک دھۀ گذشته از سوی سازمان جاسوسی امريکيبسته ھای م

دولت پوشالی کابل که به فرمايش اشغالگران غربی بعد از حمالت يازده سپتمبر شکل بندی و ايجاد گرديد، يکی از 

به ھمين دليل است که نزد . فاسد ترين و منفور ترين دولت ھای پوشالی و وابسته در جھان، ثبت تاريخ گرديده است

عزت وجود نداشته و ھمانند فاحشه ھای سياسی عمل می مقامات درجه اول اين دولت ھيچ معياری برای حيثيت و 

  . نمايند

 سر و صدا ھای زيادی را ايجاد نمود و ٢٠١٠وبر ت فاشيستی و ضد مردمی ايران در اکگرفتن چای پولی از رژيم

با مداری گری در آن زمان خواست اين عمل خود را با قيمت وطن ) حامد کرزی(سردستۀ جواسيس و وطنفروشان 

او با اين جمالت که در کشور ھای مثل افغانستان، در کشور ھای فقير، وطن دوستی قيمت . توجيه نمايددوستی 

  . اين قيمت را ھر روز می پردازيم، نھايت رذالت و وطنفروشی خود را به اثبات رساند... دارد

 نه تنھا از گرفتن پول از دم و دستگاه دولت پوشالی کابل که تا مغز و استخوان در وطنفروشی و جاسوسی غرق اند،

ايران، «اعالن کرد که » افتخار«رژيم آخوندی ايران عار نکردند و خجالت نکشيدند، بلکه سردستۀ جواسيس با 

  .»سالی يک بار يا دو بار، گاھی پنج صد ھزار، گاھی ششصد ھزار يورو کمک می کند

خزند،   خود ھر لحظه از آغوشی به آغوشی میکه فاحشه ھای سياسی از اعمال شان عار ندارند و برای بقای چنان

دولت پوشالی کابل نيز چنين عمل نموده و از خزيدن به آغوش امريکا، انگليس، پاکستان و حتی رژيم فاشيستی 

به اشارۀ «ند برای بقای خود به گفتۀ محمود دولت آبادی اايران و يا ھر اشغالگر و طماع ديگر شرم نداشته و حاضر

  .»طفل خود را با يک ضربۀ شمشير از تن جدا کندچشم بادارش سر 

 گذشته، ۀی در جريان يک دھئاخيراً روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش داد که سازمان جاسوسی اشغالگران امريکا

منبع اين . ليون دالر به ارگ رياست جمھوری افغانستان پول ھای بی حساب و کتاب داده استيماھانه ده ھا م

ئيد أکه کرزی نيز پرداخت اين پول ھا را ت تا جائی. ن معاون رئيس دفتر کرزی گفته شده استروزنامه خليل روما

  .نموده و گفته با آنکه مقدار آن کم بوده، اما اين پول مفيد واقع شده است
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ی نه موارد مصرفش معلوم بود، نه مقدارش، و نه کسانی که اين مقدار پول را می گرفتند و نه کسان«به گفتۀ رومان 

ی ھا داده ئاما گفته می شود که اين پول ھا برای مخارج خانوادۀ کرزی از طرف امريکا. دادند که اين پول ھا را می

  » .می شود

نبايد از دولت ھای وابسته و مزدور جز اين توقع داشت، چنين دولت ھای ھيچ معياری برای دولتداری نداشته و به 

گاه از  اين چنين زمامدارانی ننگ تاريخ بوده، ھيچ. و مادر وطن استچيزی که فکر نمی کند، توده ھای زحمتکش 

  .ی نمی يابندئنفرين و لعنت نسل ھای آينده رھا

  

  سياه روز ھای ھفت و ھشت ثور، فراموش ناشدنيست

دو روزی که تاريخ چھار دھۀ اخير کشور ما را با خون توده ھای درد ديده و ستمکش ما، رنگين ساخته، روز ھای 

در اين دو روز قساوت ھا، جنايت ھا، وطنفروشی ھا، خيانت ھا و باالخره چور و . و ھشت ثور می باشندھفت 

ً . چپاول ھست و بود مردم ما رقم خورده اند  با روی کار آمدن دولت انقالبی و مردمی اين دو روز سياه، به مطمئنا

گرديده و بيرق ھای دولت انقالبی در تمامی نقاط جھان عنوان روز ھای ماتم و عزای عمومی  در کشور ما اعالن 

  .نيمه افراشته می گردند

 که با حمايت مستقيم رويزيونيست ھای شوروی ھمراه بود، ١٣۵٧حزب منفور دموکراتيک با کودتای ھفتم ثور 

ماه از کودتای ھنوز چند . توانست داوود خان را از مسند قدرت به زير کشيده و به زندگی اش نقطۀ پايان بگذارد

 به ان انسانی را که سرشھزاراننظامی سر سپرده ھای کرملين نگذشته بود که موج دستگيری ھا آغاز گرديد و 

  .  به بھانه ھای گوناگون اعدام و يا راھی زندان ھای مخوف نمودنده و به دستشان رسيد، ارزيدانتنش

جوش مردمی ھر روز گسترش يافته و سبب گرديد تا  نا آرامی ھا، اعتراضات و باالخره خيزش ھای خوددر نتيجه

اين جرثومه ھای وطنفروش متوجه شدند که ديگر تاب مقاومت در برابر . عرصه را به کودتاچيان تنگ نمايند

کمک ھای «بردند تا بلکه زير نام » ھمسايۀ بزرگ شمالی«ی را ندارند، دست به دامن ئخيزش ھای توده 

  .را از نابودی حتمی نجات دھند»  برگشت ناپذير و شکوھمند ھفت ثورانقالب«، »انترناسيوناليستی

 سال ٩سوسيال امپرياليسم شوروی بر زمين ما ھجوم آوردند که بعد از » سرخ«، قشون ارتش ١٣۵٨در شش جدی 

 سر ليون آواره ويبيش از ھفت مزن بيوه و طفل يتيم، ليون معلول، يليون کشته، بيش از دو ميچيزی جز يک و نيم م

  . زمين سوخته با نابودی تمامی زيربنا ھا چيزی ديگر برای کشور ما باقی نماندند

ای کاش شکست و خروج چکمه پوشان شوروی، آغاز دورۀ جديد برای توده ھای رنجديدۀ ما می گرديد تا ويرانه 

 ميساخت؛ اما دريغا که ھای افغانستان زخمی را با بازوان ستبر خود در ھمکاری با دولت انقالبی و مردمی دوباره

  .چنين نشد

اين .  آغاز گرديد١٣٧١بد مستی ھای ددان جھادی بعد از شکست دولت دست نشاندۀ کرملين، در ھشتم ثور 

جنايتکاران وحشی که درس وطنفروشی، چور و چپاول، قساوت، جنايت، رذالت، و ويرانی را در مکتب ھای 

CIA ،ISIران و عربستان سعودی فرا گرفته بودند، تا توانستند کشتند و  و رژيم ھای فاشيستی و ضد مردمی اي

  .بستند و ويران کردند

کابل .  ھزار نفر از مردم ستمديدۀ کابل که توان فرار از شھر را نداشتند، از کشته ھا پشته ھا ساختند۶۵با قتل عام 

شت انسان ھای مرده ودن دوامدار گکه سگ ھای ولگرد در اين شھر با خور به شھر ارواح تغيير چھره داد، تا جائی
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 که در جريان حاکميت تنظيم یفجايع. به جانوران وحشی مبدل گرديدند و به انسان ھای زنده نيز حمله ور می شدند

  . ھای جھادی در کابل به وقوع پيوسته غير قابل باور است

ی گروھی به زنان و مردان، زدن ميخ بر سر زنده ھا، تماشای رقص مرده، بريدن پستان ھای زنان، تجاوز ھا

جھاد تنظيمی اسالمی » پيروزی«خوردن گوشت انسان به وسيله انسان و ھزاران جنايت فجيع ديگر پيامد ھای 

 سال از دورۀ توحش جھادی ھا ھنوز که ھنوز است ويرانی ھای به جا مانده در گوشه ھای شھر ٢١با گذشت . بودند

  . کابل نمايان می باشند

زحمتکش و ستمديدۀ ما بودند که بار سنگين جنايات و بدبختی ھای چھار دھۀ اخير را به دوش کشيده اين توده ھای 

  را فراموش نکرده و لحظه شماری می ٨ و ٧خلق ما ھرگز روز ھای . و بيشترين درد و رنج را احساس نمودند

لبان فاشيست و اشغالگران غربی نمايد تا انتقام خود را از عاملين داخلی و خارجی جنايتکاران ھفت و ھشت، طا

  . بگيرند

  

  

 

 


