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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٣ اگست ٢٩

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢١٧(  
ياليزم دوباره گرم شده تالف سازی سگان جھادی و ساير مزدوران امپرئات رياست جمھوری پوشالی؛ بازار اانتخاب

  :است

ندانان جھادی و ساير مزدوران امپرياليزم امريکا در کابل بيشتر شده و دی بدينسو نشست و برخاست ھای قوماز چن

 ۀ ننگين رياست جمھوری کرزی در سال آيندۀھدف آنان رسيدن به قدرت و چوکی دولت پوشالی پس از ختم دور

 محقق، يکی ۀ شماری از اين مزدوران حلقه به گوش امپرياليزم، در خان ن، رواۀ ھفتۀشب چھارشنب. خورشيدی است

 ۀجھت شرکت در انتخابات رياست جمھوری آيند" اتحاد انتخاباتی"از سگان ھار جھادی گرد ھم آمده و برای ايجاد 

ليلزاد، امرهللا عبدالرشيد دوستم، علی احمد جاللی، محمد محقق، عبدهللا عبدهللا، زلمی خ. افغانستان بحث کردند

 يادشده جلسۀاما .  بودندمجلس مسعود، عطا محمد نور و قيوم کرزی از اشتراک کنندگان اين ءصالح، احمد ضيا

  .   گوھا ادامه يابد و  مطلوبی نداشت و قرار شد تا گفتۀنتيج

ستند، ا افغانستان یئل بدينسو مصروف چور و چپاول داراسگان جھادی و ساير مزدوران امپرياليزم که از ده ھا سا

. مکندبخواھند قدرت بيشتر از اين در اختيار داشته باشند تا بھتر بتوانند خون فرودستان و رنجبران افغانستان را  می

  . به اين دليل ھر کدام تالش دارد تا بر ديگری پيشی گرفته و در انتخابات رياست جمھوری آينده پيروز شود

  

  : فرد ملکی را کشته و زخمی کردند١٩اری در ھلمند  انتحۀتروريستان طالب در يک حمل

 انتحاری در لشکرگاه، مرکز واليت ۀ يک حملۀبه گزارش رسانه ھای افغانستان، چاشت روز چھارشنبه در نتيج

  . تن ديگر مجروح شدند١۵ فرد ملکی کشته و ۴ھلمند، 

 ۀانفجاری خود را زمانی در مقابل درواز عمر زواک، سخنگوی والی ھلمند، انتحارکننده موتر پر از مواد ۀبه گفت

 اين واليت، منفجر کرد که کاروان موترھای نيروھای امپرياليزم انگليس در حال عبور از ساحه بود؛ ۀندانی امنيقوم

  .اما در اين حمله به نظاميان بريتانيايی زيانی نرسيد

  .ی دارندا آن نفوذ گسترده وريستان طالب در واليت ھای ناامن افغانستان است و ترۀھلمند از جمل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای انتحاری اين در اکثر حمله. نداين بار نخست نيست که گروه تروريستی طالبان افراد ملکی را ھدف  گرفته ا

 شوند و به نيروھای اشغالگر آسيب چندانی نمی گروه جنايت پيشه، فرودستان و رنجبران اند که کشته و معيوب می

ھای غربی به رھبری امريکا به اين گروه جنايتکار دفتر  دولت مزدور کرزی و امپرياليستبا اين وجود،. رسد

اما اين گروه ھر . بپيوندد" روند صلح"خواھند که دست از جنگ کشيده و به   مکرراً میھاسياسی می گشايند و از آن

  .  گرفته است انتحاری گريه و زاری ھای کرزی را به سخره ۀبار با کشتار افراد ملکی و حمل

  

  :موترھای غير نظامی را در پکتيا تيرباران کردندۀ سگان طالبی شش رانند

 موتر را ۀ طالبان يک بار ديگر دست به جنايت زده و شش رانندۀبه گزارش رسانه ھای افغانستان، گروه جنايت پيش

 ۀبه گفت. ی آنان را کشتندانه بی رحماۀکه در حال رفتن به سوی محل کارشان بودند، اختطاف کرده و سپس به گون

  .ی پدرش پنج لک افغانی تقاضا کرده بودندئسگان طالبی در بدل رھاپسران يکی از افراد کشته شده، 

در ھمين حال، جانيان طالب شش کارمند وزارت انکشاف دھات را که چھار انجنير نيز شامل آنان بودند، در واليت 

نکشاف دھات در اين واليت، افراد کشته شده روز يکشنبه در راه شھر مقامھای وزارت اۀ به گفت. ھرات کشتند

 .  گلران اختطاف شدند و سپس اجسادشان در محل پيدا شد- ھرات

کنند و گزارش  گيرد که طالبان بارھا کشتن افراد ملکی را رد می اين کشتارھای بی رحمانه در حالی صورت می

  . خوانند انه و به نفع دولت پوشالی کابل میھای سازمان ملل متحد در زمينه را جانب دار

با گذشت دوازده سال از ايجاد دولت مزدور کابل و اشغال کشور از سوی امپرياليزم امريکا، افغانستان ھنوز يکی 

ه از ناامن ترين کشورھای جھان است و رنجبران و فرودستان ھمه روزه با تھديدھای انتحار، انفجار و اختطاف روب

  .رو ھستند

  

  : بازھم مھاجران افغان در ايران زير ساطور ستم واليت فقيه

 تعدی و اجحاف ھا عليه مھاجران افغان مقيم اين لۀبه گزارش رسانه ھا، رژيم منفور جمھوری اسالمی ايران به سلس

ال روان  سۀ که سند قانونی ندارند بايد تا پانزدھم ماه سنبل است که آن عھده پناھندگان افغانکشور، اعالن کرده

  . خورشيدی خاک ايران را ترک کنند، در غير اين صورت با جبر و زور از آن کشور اخراج خواھند شد

تی را موظف کرده تا أھيدر ھمين حال شورای وزيران دولت پوشالی کابل اين ضرب االجل را غيرعملی دانسته و 

  .ر کندبه ھدف رسيدگی به مشکالت مھاجران افغان در ايران به اين کشور سف

کند، ھر بار که پای منافع  رژيم واليت فقيه که ھمواره در برابر مھاجران افغان از تبعيض سيستماتيک استفاده می

سياسی عليه دولت پوشالی کابل بھره می ۀ سياسی و اقتصادی اش در ميان باشد، از مھاجران افغان به عنوان حرب

  . کند برد و اذيت و آزار ھموطنان ما را تشديد می

  

  

  

  

  

  


