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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ می ١۴
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢٧٧  

  

  دولت پوشالی فرزندان زحمتکشان اند» ملی«اجيران اردو، پوليس و امنيت 

 تن از آنھا ۶٠که چندی قبل در واليت بدخشان صورت گرفت، بيش از » ملی«کر به اصطالح اردوی در قتل عام عسا

به گفتۀ يک تعداد از اعضای خوکدانی که ادعای نمايندگی از واليت . به شکل وحشيانه و فجيع کشته و زخمی شدند

سر بريده » ملی«ساکر به اصطالح اردوی  تن از ع٢٨بدخشان را دارند در اين حملۀ گروھی طالبان جنايتکار، به تعداد 

  .  تن ديگر آنھا به قتل رسيدند٣٠شدند و بيش از 

اين فاجعۀ غير انسانی و وحشيانه در منطقۀ دھن آب خستک ولسوالی جرم واليت بدخشان زمانی به وقوع پيوست که 

کستان، تاجيکستان، ازبکستان و ً تن از طالبان جنايتکار، وحشی و مزدور که اکثرا اتباع کشور ھای پا٢٠٠بيش از 

چچن بودند در يک حملۀ غافلگيرانه بر پوسته ھای نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی ده ھا تن از آنھا را کشته و زخمی 

  . نمودند

دولت پوشالی ترس و دلھره را بين تعداد » ملی« تن از اجيران به اصطالح اردوی ٣٠فاجعۀ گردن بريدن نزديک به 

کر اجير و مزد بگير اين نيرو ھا ايجاد نموده و ھر روز بر تعداد کسانی که دست از سالح بر می دارند و زيادی از عسا

  .از اردو فرار می کنند، افزايش می يابند

متأسفانه بيکاری گسترده و نبود کار برای جوانان باعث گرديده تا جوانان توده ھای زحمتکش و فقير کشور ما با وجود 

ی بودن اين نظام آگاھی کامل دارند و با تمام وجود اين را درک می کنند که جنگيدن برای ثبات اين نظام آن که از پوشال

پوشالی و مزدور، گذشته از خيانت به امر استقالل و آزادی کشور، عبث بوده و جزء ضياع خون و انرژی شان چيزی 

گرسنۀ فرزندان، مادران، پدران، خواھران و ديگری برای شان به ارمغان نمی آورد، اما زمانی که با شکم ھای 

برادران شان روبه رو می گردند و دستر خوان ھای خالی خانه ھای شان را نظاره می کنند، ناگذير به صف اين اردوی 

آنان ھيچ عالقه ای به تداوم و ثبات اين نظام ندارند، اما برای حفظ جان شان مجبور اند تا تکتيک ھای . اجير می پيوندند

  .جنگ و گريز را بياموزند

نظام پوشالی که مقامات باالئی آن مشتی جاسوس، جنايتکار، جنگساالر، وطنفروش، مزدور و کاسه ليس استعمار اند 

 و ستمديدۀ افغانستان اشغالی برای بقای نظام آنھا خون ھرگز نبايد انتظار داشته باشند که فرزندان توده ھای زحمتکش

 درصد از کسانی که در اردو، پوليس و ٩۵با يقين کامل می توان گفت که بيشتر از . ھای شان را جاری می سازند

کار ًدولت پوشالی فعال وظيفه دارند کسانی اند که با پيدا کردن کوچکترين روزنۀ اميد برای پيدا نمودن » ملی«امنيت 
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آبرومندانه که بتوانند شکم شان را سير نمايند، سالح ھای شان را بر زمين گذاشته و به کانون گرم خانواده ھای شان بر 

  . می گردند

ھمانطوری که تعداد زيادی از فرزندان توده ھای زحمتکش از روی ناچاری و مجبوری سالح دولت پوشالی را به شانه 

داد زيادی از فرزندان اين توده ھا ناگذير سالح طالبان جنايتکار، جاسوس و مزدور را انداخته اند، به ھمين ترتيب تع

زرگری و به شدت ارتجاعی جاری باعث گرديده تا صف ھای دو طرف اين » جنگ«عدم آگاھی از . گرفته اند

 جاری کسی جز وحشيانۀ» جنگ«فشرده تر گردند، اما غافل از اين که کشته ھا و زخمی ھای طرف ھای اين »  جنگ«

  .فرزندان توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين کشور نيستند

به شدت » جنگ«ماھانه صد ھا انسان تحت نام طالب، اردو، پوليس و غير نظامی در گورستانی به نام افغانستان در 

  . کشور ماستارتجاعی جاری کشته و زخمی می شوند که تمامی آنھا اعضای خانوادۀ بزرگ توده ھای تحت ستم و فقير 

از زمان تجاوز درنده ھای اشغالگر غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار امريکا تاکنون ھرگز خبر کشته و زخمی 

شدن فرزندان و اقارب مقامات باالئی نظام پوشالی به نشر نرسيده است، چراکه ھيچ گاه فرزندان جنايتکاران، 

وحشيانۀ جاری نيستند و نبايد انتظار داشت که » جنگ«شت دم توپ مزدوران، وطنفروشان و تکنوکرات ھای غربی گو

  . می فرستند» جنگ«اين درنده ھا فرزندان و حتی اقارب دور و نزديک شان را به خط مقدم جبھۀ 

توسط انسان ھای مزدوری چون » خون«توده ھای زحمتکش ھرگز نبايد فريب نمايش ھای عوامفريبانۀ اھداء کردن 

ًاين انسان ھای دغل باز و دروغگو اگر واقعا به نظام پوشالی کابل وفادارند، لطف .  قماش را بخورندعلومی و از اين

وحشيانۀ جاری بفرستند تا در کنار فرزندان توده ھای زحمتکش که از » جنگ«کرده فرزندانشان را به جبھه ھای داغ  

  .روی ناگذيری سالح گرفته اند، بجنگند

 


