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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جوالی ١۴

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢١١(  
  ی ئ کشته در نتيجۀ انفجار مين کنار جاده ١٩ ديگر؛ یجنايت

که کمر به قتل و کشتار مردم ما بسته اند، از ھيچ نوع جنايتی عليه ستمديده ترين و محروم ترين طالبان جاھل و وابسته 

ت، قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما را يآنھا سياست جنايت، جاھل. انسان ھای کشور ما روی گردان نيستند

  .ن آموزش ديده، ھر روز جنايت می آفريننددر مدرسه ھای دينی پاکستان تحت نظر مستقيم سازمان جاسوسی پاکستا

 ٧٠٠اين گروھک منحوس، وابسته و جاده صاف کن امپرياليست ھای غربی، در يازده سال گذشته با انجام بيش از 

 در »تاميل«که قبالً گروه ببر ھای  در حالی. ند حمالت انتحاری در جھان قرار گرفته اجدولحملۀ انتحاری در صدر 

  .  حملۀ انتحاری در رديف اول قرار داشت٢٩٠جام اضافه از سيريالنکا با ان

 در پاکستان از سوی عربستان سعودی ، کشور مارمدرسه ھای دينی که در جريان تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی ب

، بزرگترين منبع تغذيۀ حمالت انتحاری جاری در  بودو در مشورۀ نزديک با سازمان جاسوسی امريکا ايجاد گرديده

در اين مدارس اطفال بيچاره، يتيم و بی سرپناه از سوی استخبارات پاکستان، مال ھای جاھل و . کشور ما می باشد

شوی مغزی گرديده و آموزش نظامی، انتحاری و انفجاری می بينند تا خون ھای بيشتری را در خاک  و وحشی شست

  . کشور ما به زمين بريزانند

زده سال گذشته، روز سه شنبۀ ھفتۀ گذشته در مسير ولسوالی اوبۀ واليت ھرات، به سلسلۀ جنايات و قساوت ھای يا

ه  نقليۀ نوع سه چرخ با مين کناره جاده که از سوی طالبان مزدور و وابسته کارگزاری گرديده بود، باعث کشتسيلۀو

  . دند نفر اعضای يک خانواده بو١٠ کودک و سه مرد گرديد که در ميان کشته شدگان ۴ زن، ١٢ شدن

يکی از مرگبار ترين حمالت طالبان، کار گزاری مين ھای کناره جاده می باشند که تاکنون باعث کشته و زخمی شدن 

 به اھداف خود در افغانستان ئیکه اشغالگران امريکا ھزاران انسان زحمتکش و ستمديدۀ کشور ما گرديده و تا زمانی

وسيلۀ طالبان منحوس قابل استفاده بوده و ھر از چند گاھی اين نوع  به ئینرسند، اين گزينه برای اشغالگران امريکا

  .حمالت رخ داده که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زيادی از ھموطنان ما می گردند

  

  ؟!!دارد» شکايت«جاسوس کار کشته، از دخالت کشور ھای ھمسايه در ساخت بند ھای آبگردان، 
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.  و شرافت از وجود انسان رخت بر بندد، انسان چگونه حيوانی می گرددمعلوم نيست، وقتی وجدان، احساس، حب وطن

به گفتۀ محمود دولت آبادی، . که حلقۀ غالمی بر گردن کسی انداخته می شود، از او چه جانوری ساخته می شود ھنگامی

  دا سازد؟ش جرا با شمشير کينه و عداوت از تنگرت، سر فرزندش ن انسانی برای دست يافتن به يک سشايد چني

 که  به پای اشغالگران ی ھستنددر کشور استعمار زدۀ ما انسان ھای وجدان باخته، بی احساس، وطنفروش و بی شرف

يکی از اين انسان ھای وطنفروش، جاسوس . ر چھره داده اندييبوسه زده و به پست ترين موجودات ھرزۀ روی زمين تغ

  . و بی وجدان اسماعيل خان است

در دورۀ جنگ عليه شوروی ھا به نام و نان رسيد، به يکی از جواسيس کار کشته و مسلکی رژيم اسماعيل خان که 

ھراتی ھای بسياری در نتيجۀ تھديد، توھين و ارعاب اين . فاشيستی ايران مبدل و جنايات بيشماری را مرتکب شده است

 سال تمامی عوايد ھرات را به جيب زد و به  ساليانئیاين جنايتکار حرفه . جانی، مال و جان شان را از دست داده اند

در دوران حاکميت دولت پوشالی کابل وی به حيث وزير انرژی و آب نصب اين .  دست يافته ئیسرمايه ھای افسان

  .چوکی گرديد و سالھاست که بر اين مسند تکيه زده و از اينطريق نيز بر سرمايۀ خود اندوخته است

 معامله گری با رژيم ضد انسانی واليت فقيه بر سر عدم توجه به ،اسوس و وطنفروشيکی از جنايات نابخشودنی اين ج

که در جريان يازده سال گذشته امکانات فراوانی از سوی اشغالگران غربی در  با آن. ساخت بند ھای آبگردان است

 و ميليارد ھا دالر به دامن وطنفروشان سرازير گرديد، اما اين اختيار دار و دستۀ دولت پوشالی کابل گذاشته شده

 ھيچ توجھی روی ساخت بند ھای آبگردان و برق نکرد و تا توانست خاک به چشم توده ھای ما زد که ئیجاسوس حرفه 

 برق دست به توريدکه حاضر گرديد برای جلوگيری از اعتراض مردم،  گويا امکانات مالی در دسترس نيست، تا جائی

عالوه بر آن جنراتور ھای . به جيب تاجيکستان ريختليون دالر برای انتقال اين برق ي صد ھا مزد وکستان از تاجي

 اما بعدھا  تا سر و صدا ھا را بخواباندليون ھا دالر ارزش دارد نيز خريداری نموديبسيار کالن با ولتاژ بلند برق که م

  . از ايران، کھنه بوده است شد که اين جنراتورھای خريداری شدههديد

حال اين جاسوس خودفروخته با ايما و اشاره از ممانعت و مداخلۀ کشور ھای ھمسايه در ساخت بند ھای برق و آب 

او می گويد که افراد مسلح به خواست کشور ھای . دھد و تالش دارد تا نامی از کشوری برده نشود سر می» شکايت«

از کار ساخت بند ھای آب و برق می گردند و تنھا از بند ھای برق ولسوالی شکر دره ھمسايه با حمالت مسلحانه مانع 

داند که ساخت بند به روی دريا ھای فراه رود و  اين جانی و خاين به خوبی می. در کابل و المار در فارياب ياد می کند

يده و زحمتکش فراه، نيمروز، ھلمند و ليون ھا انسان ستمديتواند ھزاران ھکتار زمين را زير آب ببرد و م ھيرمند می

 است و در عين حال خود رژيم سفاک ايران  به  وفادار وحتی ھرات از نور برق مستفيد گردد، اما چون جاسوس

  .رويدست گرفته نمی تواندھيچ اقدامی برای ساخت بند ھای برق و آب روی اين دريا ھا  منطقاً ، فروختۀ پوشالی است

  

  ان امريکائی، حقۀ ديگر از سوی امريکائی ھاکامل اشغالگر» خروج«

 و تئوريسن ھای کاخ سفيد در مشوره با نظاميان با تجربۀ پنتاگون از يازده سال به اينطرف ھميشه و ھر روز در جست

شکر «در اين موضوع . جوی پيدا نمودن بھانه ھای گوناگون برای طوالنی ساختن عمر اشغال کشور ما می باشند

که   بيشتر از ھر بھانۀ ديگر مورد استفاده قرار گرفته تا جائیئیدولت پوشالی کابل و اشغالگران امريکاھا بين » رنجی

  .اين بھانه شباھت به بازی موش و پشک گرديده است

بين کرزی و اوباما چنان بی رنگ شده که ھيچ انسان عاقلی با کمترين آگاھی سياسی ھم به اين » قھر و آشتی«حنای 

از زمان اشغال وحشيانۀ کشور ما به دست اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم امريکا .  باور نداردديگر» بازی«
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 ھا تھديد به ئی امريکااز گاھیصورت گرفته و ھر» تند«و گاھی » آرام«ھای » بگو مگو«بار ھا بين کاخ سفيد و کابل 

  . خروج نيرو ھای خود از افغانستان را نموده اند

طالبان وحشی و وابسته در دوحه سر زبان ھا افتاد، يکبار » دفتر«که موضوع گشايش  ين مورد، بعد از ايندر تازه تر

 تھديد نموده که احتمال خروج کامل ئیاينبار اشغالگران امريکا. به ميان آمد» شکر رنجی«ديگر بين کابل و کاخ سفيد 

  ؟!! خارج از امکان نيست٢٠١۴نيرو ھای نظامی امريکا بعد از 

ساخت پايگاه ھای نظامی » اجازۀ«يا به عبارۀ ديگر » پيمان امنيتی«کابل در امضای » سخت گيری«دليل اين تھديد را 

اين !!!. دھد گويا دولت سر سپرده و مزدور کابل به آسانی تن به امضای اين پيمان نمی. داند امريکا در افغانستان، می

 اين را داشته باشد که ئیر قابل باور است که دولت دست نشاندۀ کابل تواناديگر يکی از بھانه ھای به شدت بچگانه و غي

  !!! خود بپرد و مانع آنھا در ساخت اين پايگاه ھای نظامی گرددئیبه روی اربابان امريکا

  از ابتدای ھجوم وحشيانۀ خود به کشور ما دست به ساخت و ساز پايگاه ھای نظامی زدند و تاکنونئیاشغالگران امريکا

ھفت پايگاه نظامی را با مجھز ترين و پيشرفته ترين امکانات ايجاد نموده و ھيچ کمبودی وجود ندارد و کامالً آمادۀ 

، آنھا تنھا روزی از افغانستان  حرف مفت و باد ھواستئیکامل نيرو ھای وحشی امريکا» خروج«استفاده می باشد و 

   به اميد آنروز-.يفتدراه به چخ می شوند که قيام عمومی و ملی خلق ما ب

  

  

 


