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  مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

۶  

 که زير نظر ول رسانه يی و فرھنگی لشکر فاطميونؤ زھير مجاھد مس:کشته و زخمی شدن ھزاران افغان در جنگ

مستقيم سپاه پاسداران رژيم جنايتکار و خونريز واليت فقيه در جنگ سوريه فعاالنه شرکت دارد، به خبرگزاری بسيج 

 ٨٠٠٠ کشته و بيش از تن ٢٠٠٠ی که زير نظر لشکر فاطميون به جنگ سوريه فرستاده شده، ئنيوز گفته از افغان ھا

 در ايران از فرستادن افغان ھا در جلسه ایچندی قبل محقق جنايتکار در اين در حاليست که .  زخمی شده اندتن ديگر

  . جنگ سوريه استقبال نمود

که رژيم سفاک ايران با استفاده از ناچاری و بدبختی افغان ھای مھاجر آنھا را به جبر و زور عازم جنگ  با وجودی

ان ھا در جنگ سوريه به جز محقق جنايتکار کسی ول اين ھمه قتل و کشتار افغؤسوريه می کند، اما در واقعيت امر مس

که از يک طرف با دم جنباندن به رژيم خونريز ايران از اين جنايت نابخشودنی آنھا تقدير  تواند، چرا ديگری بوده نمی

می باشد که در کوچ اجباری و » وحدت ملی«می کند و از جانب ديگر محقق يکی از افراد کليدی رھبری حکومت 

  . اجرت افغان ھا نقش اساسی دارندافزايش مھ

توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ افغان در چھار دھۀ گذشته نه تنھا قربانی قدرت طلبی ھای جنايتکاران و سرسپرده ھای 

ًتنظيم ھای جھادی و غير جھادی گرديده، بلکه رژيم ھای مستبد کشور ھای ھمسايه مخصوصا ايران و پاکستان، 

لمان، فرانسه و ده ھا کشور اامپرياليزم امريکا، انگليس، «و غربی »  امپرياليزم شورویسوسيال«اشغالگران شمالی 

ليون ھا ي، عربستان سعودی، قطر و تعداد ديگری از کشور ھای عربی حوزۀ خليج نيز تا توانستند م»...اشغالگر ديگر

ط طالب، داعش، دولت پوشالی و سيستماتيک افغان کشی توسۀ اين در حاليست که برنام. افغان را قتل عام کردند

 برای ه ایی کماکان جريان دارد و ھيچ روزنئو درنده ھای اشغالگر امريکا» ناتو«ًمخصوصا ماشين جنگی امپرياليزم 

  .پايان اين اين بدبختی ھا ديده نمی شود

  

 ارتجاعی جاری در جنگ :زمامداران دولت پوشالی شامل عساکر گرسنۀ نيرو ھای امنيتی نيستنديک از فرزند ھيچ 

 ھزار نيروی ٣٧٠که از سوی امپرياليزم امريکا و متحدين ستراتيژيک آن در افغانستان به راه انداخته شده، بيش از 

به شکل اجير و مزد بگير فعاليت دارند و ھر روز ده ھا تن از » وحدت ملی«نظامی افغان زير بيرق حکومت دو سرۀ 
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که در جريان شانزده سال گذشته ھيچ يک از فرزندان زمامداران دولت   حالیآنھا به خاک و خون کشيده می شوند، در

پوشالی و يا فرزندان تنظيم ھای جھادی و غير جھادی در جنگ به شدت خونين و ارتجاعی جاری کشته و يا زخمی 

که ھيچ انگيزه » ملی«يا امنيت و » ملی«، پوليس »ملی«اين فرزندان توده ھای ستمديدۀ ماست که به نام اردو . نشده اند

ی با طالب، داعش و يا ساير گروه ھای تروريست ندارند، شرکت کرده و ھر روز جنازه ئجز معاش برای روياروای 

ھای بيشماری از آنھا به خانواده ھای فقير، بيچاره و زحمتکش شان تسليم داده می شوند و ده ھا تن ديگر معيوب و يا 

  .زخمی می گردند

بل اين ھمه از خودگذری و فداکاری که بنابر عدم آگاھی از ماھيت جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری از سوی در مقا

نيرو ھای امنيتی صورت می گيرند، دولت سر سپردۀ کابل بايد تمامی امکانات زندگی را برای فاميل ھای آنھا فراھم 

رو ھای نظامی دولت پوشالی که در جبھات اين که کوچکترين توجھی حتی به وضعيت بد معيشتی ني نمايد، در حالی

  . جنگ وحشيانه رو در رو با طالب و داعش می جنگند، صورت نمی گيرد

ی فوق العاده ای برای نيرو ھای امنيتی در نظر گرفته شده، اما جز نان خشک ئکه در روی کاغذ، مينوی غذا با وجودی

در اکثر . رسد بيچاره و فريب خوردۀ توده ھا چيز ديگری نمیقاق و پياوۀ کچالو ھيچ غذای ديگری به اين فرزندان 

ی نظاميان فريب خوردۀ دولت پوشالی بسيار ناگوار بوده و اکثريت آنھا در گرسنگی مطلق ئجبھات جنگ وضعيت غذا

  .برند به سر می

و گوشت به عساکر گزارش ھا از واليت تخار حاکی از آن است که  در جريان شش ماه گذشته نه تنھا ميوه، سبزيجات 

اجير نرسيده، بلکه نان خشک نيز قطع گرديده و به گفتۀ خليل اسير سخنگوی پوليس اين واليت، قراردادی اعاشۀ پوليس 

ًاين در حاليست که قبال نيز شکايت ھای فراوانی از واليت ھای کندز، ھلمند، فارياب و ساير . نيز فرار کرده است

  . و ھای نظامی گزارش شده استواليات کشور مبنی بر گرسنگی نير

 ميليارد دالر جھت پيشبرد جنگ وحشيانۀ جاری از سوی امپرياليست ھا به دولت پوشالی يک ۵ساالنۀ بيش از » کمک«

تواند نه تنھا وضعيت جنگ را به نفع دولت پوشالی تغيير بدھد و نيرو ھای نظامی آن را به  مبلغ ھنگفت است که می

ی عساکر اجير اين دولت نيز ئثير بسيار خوبی روی وضعيت غذاأ نمايد، بلکه تمجھزظامی پيشرفته ترين تجھيزات ن

س قدرت قرار دارند، از اين مبلغ ھنگفت مبلغ اندک آن برای تغذيۀ أداشته باشد، اما چون مشتی دزد، فاسد و مافيا در ر

ليل است که از يک طرف عساکر اين به ھمين د. رسد نيرو ھای نظامی دولت پوشالی و تجھيزات نظامی به مصرف می

دولت وابسته در گرسنگی به سر می برند و از جانب ديگر ھر روز مناطق بيشتری را طالب و داعش به تصرف خود 

  .در می آورند

  

  

 

  


