
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ جوالی ٠٢

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴۴٩ 

پوليس کابل اعالم  :نيمه سنگين به صورت غير قانونی در شھر کابل  موجوديت بيش از ھشتاد ھزار سالح سبک و

سنگين به صورت غير قانونی توسط اشخاص در شھر کابل  انواع اسلحۀ سبک و نيمهاز کرده که بيش از ھشتاد ھزار 

 توسط پوليس به جنگساالران، ءکه ھزاران ميل سالح ديگر به نحوی از انحا  حاليستاين در. نگھداری می شود

تاجران و سرمايه داران  قومندان ھای جنايتکار جھادی، تاجران و سرمايه گذاران، مقامات بلند پايۀ دولتی، زورمندان،

نه روز در سطح شھر تا دندان امنيتی دولت پوشالی شبا عالوه بر آن نھاد ھای. به صورت رسمی توزيع گرديده است

ھمچنان . که حتی در گشت و گذار از سالح ھای سبک و سنگين استفاده می نمايند مسلح می باشد و بار ھا ديده شده

. نظامی و جنگی ساخته استً ده ھای اشغالگر و دولت پوشالی فضای کابل را کامالگذار وسايط نقليۀ نظامی درن گشت و

 .در خانه ھای مردم نگھداری می گردد  ديگر که پوليس از آن خبر ندارد،در کنار آن ھزاران سالح

تمام عيار مبدل گرديده که اين خود سطح تھديد ھای امنيتی را به باالترين حد  بدون شک، شھر کابل به يک قلعۀ جنگی

در اين شھر  گيریباج . روزی نيست که خبر قتل، اختطاف و ترور از گوشه گوشۀ شھر شنيده نشود. است آن رسانده

اختطافچی، دزدان مسلح، مافيای مواد مخدر،  در کنار آن صد ھا گروه و باند. جنگی به يک فرھنگ تبديل شده است

شھر کابل به يک دوزخ مبدل ساخته و گشت و گذار در سطح شھر از  وحوش جنايتکار طالبی و داعشی زندگی را در

 رس از حمالت انتحاری و انفجاری توسط جنايتکاران طالبی ومشکل مواجه گرديده و ت طرف شب و روز سخت به

  .  گردندداعشی لحظه به لحظه باعث گرديده تا اکثريت مردمان اين شھر به مشکالت روانی مبتال

  

پس از ھجوم درنده  :تکيه زد» پارلمان«رحمانی، با دالر به چوکی رياست  مافيای تيل و بورژوا کمپرادوری به نام

با » پارلمان«و » رياست جمھوری«اش تاکنون چندين انتخابات  یئی و غير ناتوئی و شرکای ناتوئمريکاھای اشغالگر ا

. برگزار گرديده که بوی تعفن فساد، تقلب و بدنامی يکی از ديگری بيشتر بوده است ليون دالريمصرف صد ھا م

مديريت دولت پوشالی،  خير نتايج آن باأ ت که بعد از ماه ھا١٣٩٧ ميزان ٢٨پارلمانی سراپا تقلب و فساد  »انتخابات«

   .مردم قصه ای مفت بيش نيست یأمافيا، زورمندان و جنگساالران اعالن گرديد، نشان داد که ر

که قبل از يلغار امپرياليزم امريکا و ھمپيمانان آن به افغانستان اشغالی به  کسی مير رحمان رحمانی از واليت پروان و

اشغالگر در بگرام،  چرخاند، به يکبارگی و با رفت و آمد به مرکز درنده ھای ود را میچرخ اقتصاد زندگی خ سختی
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ی خريد و وارد أبا مصارف ھنگفت، تقلب کرد و ر »انتخابات پارلمانی« ليون دالر گرديد و در دو دور يمالک صد ھا م

ليون دالر مصرف يست ده ھا مبرای رسيدن به کرسی ريا» پارلمان«ھفدھم  در دور. دولت پوشالی گرديد» پارلمان«

ھا موتر زرھی  که آوازه ھا از توزيع ده توانست به اين کرسی تکيه بزند، چنان» انتخابات«چندين بار  کرد و بعد از

رسيدن به کرسی . مختلف شنيده می شود لندکروزر و توزيع ھزاران دالر به ھر يک از کميشنکاران از آدرس ھای

  .مصارف انجام داده را با به دست آوردن پروژه ھا جبران نمايد يک موھبت است کهبرای رحمانی » پارلمان«رياست 

  

 قبل از ظھر ٩ حوالی ساعت :دکابل، ده ھا انسان را به خاک و خون کشي انفجار مھيب در ساحۀ پل محمودخان شھر

ه ھای امپرياليزم مسخره بين نمايند» صلح» «مذاکرات«دور ھفتم  که  و در حالی١٣٩٨ سرطان سال ١٠روز دوشنبه 

آرامش  وحوش طالبی در قطر از سه روز به اين طرف ادامه دارد، انفجار نيرومند يک موتر بمب جنايتکار امريکا و

» ملی«لوژستيک وزارت نام نھاد دفاع  به تعقيب اين انفجار گرگ ھای گرسنۀ طالبی به رياست. ھم زد هشھر کابل را ب

 صدای چندين انفجار ديگر نيز ،و ضمن به رگبار بستن انسان ھا ه حمله کردهواقع پل محمود خان شھر کابل وحشيان

 اين. نده ا تن ديگر کشته شد١٠ نفر در اين حمله زخمی و نزديک به ١٠٠رساند که بيش از  می  ھاگزارش. شنيده شد

  .انفجار مرگبار خسارات بزرگ مالی را نيز به ھمراه داشت

  
 


