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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ مارچ ٢٧
  

  در افغانستان چه می گدرد؟
٣۴٧  
  
  

  ،د ھيواد پالزمينه د ناامنۍ او وسله والو نښتو 

داسې . بدله شوې دهشخړو او انسان تښتونو په مرکز 

ورځ به نه وي چې د کابل ښار په بيالبيلو امنيتي حوزو 

د موټرو . کې د جنايي جرمونو راپور ورنکړل شي

تښتول، د خلکو پر وړاندې له زورزياتي او تشدد څخه 

کار اخيستل او د کوچنۍ کچې غالوې ھغه ورځني 

فعاليتونه دي چې په کابل کې د بيالبيلو ناقانونه وسله 

داسې شپه به نه وي چې . لو ډلو لخوا تر سره کيږيوا

. په بيالبيلو سيمو کې د خلکو کورونه او ھټۍ لوټ نشي

د کابل اوسيدونکو اوس له دغه ډول پيښو سره عادت کړی دی، ځکه پوھيږي چې د ملي وحشت خاين او فاسد 

لو ډله ونيسي او پوليسو ته يې تسليم چارواکي ھر يو د خپل جيب په ډکولو لګيا دی او کله چې خلک کوم غل يا د غ

 .کړي، له څه مودې وروسته بيرته ھغه غله د پيسو په بدل کې خوشې کيږي

د دغو جنايي پيښو تر څنګ په دې وروستيو کې په رڼا ورځ د پوليسو حوزو ته نږدې او د دومره امنيتي ځواکونو په 

دغه ډول پيښې د . يمونو پورې تړاو لري، خلک تښتويًشتون کې وسله والې ډلې چې عمدتا په بيالبيلو جھادي تنظ

ھغو کسانو لخوا تر سره کيږي چې يا د پارلمان له وکيالنو سره تړاو لري او يا په اردو، پوليس، امنيت او نورو 

د بيلګې په ډول، د روان کال د وري په دريمه نيټه، انسان تښتوونکو د يوه . لوړپوړو دولتي ادارو کې مالتړي لري

داګر زوی ھغه مھال د وزيراکبرخان له ديارلسم سړک څخه وتښتاوه چې د تورو ښيښو په لنډکروز او تعقيبي موټر سو

دې ته ورته پيښې ھره ورځ د کابل ښار په بيالبيلو سيمو کې د ھغو کسانو لخوا تر سره کيږي چې يا . کې راغلي وو

  .  ي يې لوړپوړي چارواکي ديپه خپله په دولتي لوړپوړو چارو کې دندې لري او يا مالتړ
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 غنی به پابوسی عطا به بلخ رفت !  

دولت مسخره و خاينی که بعد از به 

اصطالح انتخابات توسط وزير خارجۀ 

اياالت متحدۀ امريکا جان کری به قدرت 

رسيد، چنان بيکاره و فاسد از آب بدر آمده 

است که حتی در برخی موارد حاکميت 

ی را نزد مردم فاسد، سياه و خاينانۀ کرز

که بر  غنی قبل از اين. سفيد ساخته است

اريکۀ قدرت تکيه بزند، بارھا گفته بود که 

به حکومت ھای موازی نقطۀ پايان می 

ًگذارد که عمدتا اشارۀ او به حاکميت عطا 

صراحت عطا از قومندانان چپاولگر باند شورای نظار در شمال نيز با . ًدر شمال افغانستان و مخصوصا بلخ بود

) عبدهللا و عطا(مخالفت خود را با غنی اعالم می داشت، اما بعد از جنگ زرگری بين دو قومندان سابق شورای نظار 

و شکررنجی ايجاد شده بين اين دو بر سر تقسيم قدرت، عطا خود را به غنی نزديکتر ساخت و در معاملۀ خاينانه با او 

  . قرار گرفت

 زد و بار ديگر به اثبات یغنی بعد از به قدرت رسيدن به تمام آنچه در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود، پشت پا

رساند که انسان ھای پوشالی ھمواره پوشالی خواھند ماند، زيرا آنچه از بيرون به آنان گفته می شود، بايد آن را مو به 

 موضع واحد اتخاذ نموده اند تا بتوانند در آينده ھر چه بيشتر نقشه اينک غنی و عطا در مقابل عبدهللا. مو عملی کنند

اين دو آنچنان جان و جگر شده اند که عطا با ناز اعالم می . ھای خاينانه و ضد مردمی خود را در عمل پياده کنند

انه اش به او پاسخ می دھد  خواھد نمود، اما غنی با عشوه ھای خاينءدارد که در آيندۀ نزديک از مقام واليت بلخ استعفا

  !  ًکه نه ھنوز زود است، بعدا درين مورد تصميم خواھيم گرفت

  جيرمي مورالک ھغه امريکايي سرتيری دی چې د محکمې په وړاندې په خپل اعتراف کې يې ويلي چې په

وموړي سرتيري ن.  کال په ترڅ کې پر افغان ملکي وګړو ډزې کړي او ھغوی يې وژلي دي٢٠١٦افغانستان کې يې د 

چې د کلوين ګيبس په نوم افسر د مشرۍ الندې دنده اجرا کوله، په ډاګه ويلي چې ھغه به دوی ته ويل چې د ملکي 

وګړو پر ھستوګنځايونو ډزې وکړو او ھغوی ووژنو 

او بيا د دې کار پړه پر وسله والو ترھګرو واچوو چې 

په ھمدې ډول . ګواکې ھغوی دا ملکي وګړي وژلي دي

ک منلې ده چې ھغه او د ھغه ملګرو دا کار د مورال

تفريح او ساعت تيرۍ لپاره تر سره کاوه او د افغانانو 

د مورالک په وينا، دا . له وژلو څخه يې خوند اخيست

يوازې ھغه نه دی چې پر ملکي وګړو يې ډزې کړي 

او ھغوی يې وژلي بلکې ګڼ شمير نور امريکايي 

ه او بې دفاع افغانانو سرتيري ھم د ده په شان د بې ګنا
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   .په وژلو کې الس لري

د امريکايي وحشي سرتيرو لخوا د بې ګناه او بې دفاع ملکي وګړو وژل نه لومړنۍ پيښه او نه به ھم وروستۍ پيښه 

 ملکي ٢٢په نوم يو امريکايي سرتيري د کندھار واليت په يوه کلي کې پر » ِرابرټ بلز« کال کې ھم د ٢٠١٢په . وي

 ماشومان او ښځې ھم شامل وې، چې د ھغوی له وژلو وروسته يې د ھغوی ١٧ډزې وکړې چې په کې  وافغانان

ھغه وکيل وويل چې ھغه رواني ناروغي د نوموړی سرتيری وروسته په بند محکوم شو خو . جسدونو ته اور ورته کړ

 !لري

دواړه خواوې .  کالو راپديخوا دوام لري١٦رو د بيوزلو افغانانو وژل د بھرنيو سرتيرو او د دوی د مخالفينو لخوا له تي

پر افغانانو رحم نه کوي، دواړه خواوې د ساعت تيرۍ او د خپلو موخو د تر السه کولو لپاره چمتو دي چې آن پر 

  .  کوچنيو ماشومانو، ښځو، تنکيو ځوانانو او سپين ږيرو ھم رحم ونکړي

  

  

 

 


