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بی امنيتی سرتا سری
دولت بی کفايت مستعمراتی کابل از ١٣سال به اينطرف قادر نبوده است که امنيت مردم را در سرتاسر کشور تأمين
نمايد .روزی نيست که چند تن بيگناه قربانی حمالت تروريستی نشود .ھيچ شھر افغانستان مصون نيست و ھيج
جای کشور امنيت و رفاه ندارد .از زمان رويکار شدن حکومت وحشت ملی ،وضع به مرتب خرابتر شده و ھر روز
بد تر می شود.
تقريباً يک ماه قبل ،فرخنده دختر قھرمان افغان در نزديکی ارگ جمھوريت قالبی و وزارت داخلۀ دولت مستعمراتی
کابل سالخی شد ،اما نيروھای فاسد امنيتی دولت مزدور قصداٌ مداخله نکردند تا او را از چنگال وحشيان اخوانی
نجات دھند .ھفتۀ قبل ،واليت خوست مدھش ترين حادثۀ تروريستی را متحمل شد و ده ھا نفر کشته داد .دو روز قبل
در شھر مزارشريف مرکز شاھنشاھی امير عطا نور ،حملۀ خود کشانه در مرکز څارنوالی چند کشته به جا گذاشت.
نا گفته نبايد گذاشت که سه ھفته قبل ،خواھر زادۀ عطا نور ھم قربانی غرور خودش و تکبر فرعونی مامايش در
مزار شريف گرديد .در روز  ١٠اپريل ،يک حملۀ خودکشانه عليه کاروان نيرو ھای تجاوزکار خارجی ،چھار
کشته و  ١٢زخمی تحويل داد .در ھمين روز ،به اثر يک انفجار يک بم ١٢ ،تن در غرنی جان خود را از دست
دادند.
اين شمه ای از حوادث ناگوار و بی امنيتی ھائی است که گريبانگير مردم و کشور شده است .سؤال درين جاست که
کدام افراد و گروه ھا در عقب نارامی ھا اند .اول ،خود دولت بی کفايت مستعمراتی کابل است که عملکردش باعث
نارامی ھا می شود .دوم ،موجوديت عساکر متجاوز خارجی در افغانستان سبب بی امنيتی متداوم شده است .سوم،
گروه طالبان قرون وسطائی اند که می خواھند تا موجوديت خود را به اثبات رسانيده و بر دولت مستعمراتی کابل
فشار وارد نمايند .چھارم ،ميليشيا ھای دولتی اند که توسط امپرياليسم امريکا تربيه شده تا با خلق وحشت،
موجوديت عساکر خارجی را حتمی جلوه دھند .پنجم ،گروه ھای مربوط به جنگ ساالران اند که با به راه انداختن
بی امنيتی می خواھند که زور و حاکميت منطقه ئی خود را تثبيت نموده و دولت مرکزی را به مبارزه بطلبند.
ششم ،گروه ھای اسالمی کشور ھای آسيای مرکزی است که باالخص در شمال کشور بيشتر فعال بوده و حمالت
انتقامی خود را عليه منافقان جمعيت اسالمی ربانی و شورای نظار نسبت کشتن اعضای شان توسط ايندو جناح به
راه می اندازند .ھفتم ،سازمان ھای تروريستی القاعده وداعش است که در جنوب شرق کشور بدون ھراس و شايد
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ھم با کمک امپرياليسم فعاليت می کنند .دراين جا مسؤول درجه اول دولت مستعمراتی کابل است که قادر به تأمين
امنيت نيست .تا زمانی که ثبات و امنيت در يک کشور برقرار نگردد ،فعاليت اقتصادی و پيشرفت کالً به حال رکود
مواجه می شود.
وجيبۀ اول مردم ما در مرحلۀ کنونی از پا انداختن نظام مزدور کابل است .تا زمانی که يک دولت مستقل ملی در
کشور تأسيس نگردد ،افغانستان ھر گز روی سعادت را نخواھد ديد.
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