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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۶ جوالی ٢۶
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣١٢  

  قربانيان حملۀ وحشيانۀ انتحاری دوم اسد، توده ھای ستمديدۀ کشور

 نيمه فيودالی، ثبت –، يکی از خونبارترين و سياه ترين روز ھای تاريخ خونين افغانستان مستعمره ١٣٩۵دوم اسد سال 

 درصد آنھا به ٩٩در اين روز سياه سه حمله کنندۀ انتحاری، کسانی را مورد حمله قرار دادند که بيش از . تاريخ گرديد

فقر و ناداری از سيمای ھمۀ آنھا نمايان .  سر می بردندنان شب و روز شان درمانده بودند و در بدترين شرايط زندگی به

 درستی درک نمی کردند و در واقع گوشت دم توپنھا حتی دليل تجمع اعتراضی را بًنا تعداد زيادی از آئبود و مطم

به گفتۀ ( در اين حملۀ وحشيانه و خونين صد ھا انسان .کشمکش ھای درونی طبقۀ حاکم دولت دست نشانده گرديدند

سيا، موساد و (اختراع حلقۀ خبيثۀ . به خاک و خون کشيده شدند)  زخمی٣٠۵ کشته و ٨٠انه ھای سرکاری بيش از رس

  . وليت اين حملۀ بزدالنه را به عھده گرفتؤبه نام داعش مس) ۶ام آی 

راضی موضوع انتقال مسير برق وارداتی از راه باميان، ھمانند جنگ بر سر لحاف مال نصرالدين دليل تجمع اعت

دادند و يک درصد   درصد آنھا را انسان ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور تشکيل می٩٩ھزاران انسانی بود که بيشتر از 

در صدد آن بوده و اند تا از آنھا استفادۀ ابزاری مغرض، جاسوس و معلوم الحال با استفاده از احساسات پاک توده ھا، 

  .اغ، وضوی سجدۀ تقرب به درگاه امپرياليزم را تازه نمايند دکھاینموده، از ريختن خون آنھا بر روی سر

در ھمين جا اولتر از ھمه و قبل از آن که گزارش تحليلی خويش را از واقعه بيان دارم، ضمن آن که ياد تمام جانباختگان 

يم، با وضاحت تمام به  الم انگيز را گرامی داشته و به تمام فاميل ھای جانباختگان فاجعه، ابراز تسليت می نماۀاين فاجع

 بکوشند به ھمان سانی که نسل اول مدعی ؛آنھائی که می خواھند بر مبارزۀ شان پافشاری نمايند، پيشنھاد می نمايم

 با طرح شعارھای شان به جايگاه اصلی آنھا که ھمان را... و " دانش"و " محقق"، "خليلی"جنبش از قماش رھبری 

 تا ھوشياری شان را حفظ وظيفه دارنداست، فرستادند، ." و غ. ع"انده اش در ادارۀ آغوش امپرياليزم و دلقکان دست نش

که در سرسپردگی، جاسوسی و مزدوری به رژيم فاشيستی، آخوندی ايران بی " احمد بھزاد"نموده به کسانی از قماش 

 خون ھای ريخته شده را در مثال است، نيز اجازه ندھند تا سايۀ شوم وابستگی و انقيادشان را بر جنبش پھن نموده،

  .آسياب امپرياليزم و ارتجاع منطقه سرازير نمايند

  :و اما به ارتباط در خواست از دولت دست نشانده
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دھند موقتی و  ی را که انجام میئی ھيچ فکری برای خدمت به توده ھا در ذھن شان نداشته و کار ھائًاوال چنين دولت ھا

زده سال گذشته با وجود سرازير شدن ميليارد ھا دالر به  جزء از يک مورد، ھيچ در بيشتر از پان. سرسری می باشند

. کار بنيادی و اساسی در سرزمين اشغالی افغانستان انجام نداده و تمامی پروژه ھا موقتی طرح و ديزاين گرديده است

امروز بدبختانه سويچ . ت ھای پوشالی و وابسته است به برق وارداتی يکی از واضح ترين مثال ھای چنين دولءاتکا

توانند  ھای حياتی ترين نياز زندگی در کشور ھای تاجيکستان و ازبکستان نصب گرديده و ھر زمانی که بخواھند، می

  . ی برق محروم گردانديليون ھا انسان را از روشنائم

اين نوع دولت ھا از ھر لحاظ بايد .  وابسته بودن استًثانيا يکی از بدبختی ھای دولت ھای پوشالی و وابسته، متکی و

قوای امنيتی دولت پوشالی کابل را بايد اشغالگران غربی تغذيه نمايند، بودجۀ عادی و انکشافی آن . دنوابسته و متکی باش

خارجی به ن ادر تمامی دفاتر و ادارات دولتی بايد مشاور. بايد به اساس جيره بندی اشغالگران، کوچک و بزرگ گردد

رئيس دولت پوشالی بدون . صورت دوامدار برای مقامات دولت پوشالی نسخه ھای مورد نياز خود شان را تجويز نمايند

ی شب و روز طرح و ئخواب و خيال حاکمان چنين دولت ھا. اجازۀ بادارش حق رفتن به بيت الخالء را نداشته باشد

خالصۀ کالم دولت ھای پوشالی . ی کنندتر کمائز اربابان شان پول زيادساختن پروژه ھای موقتی اند که چگونه بتوانند ا

کابل است، ھيچ صالحيتی در اجراآت خود نداشته و » ملی«و وابسته که مثال واضح آن دولت مزدور و وابسته وحشت 

  .بدون اجازۀ بادارش حتی اجازۀ ھمبستر شدن با خانم ھای شان را ندارند

 ھای تفرقه افگنی، ايجاد نفاق بين توده ھا، دامن زدن به اختالفات سمتی، قومی، مذھبی و ًثالثا در قاموس چنين دولت

مليتی به شکل حاد آن وجود داشته و پيوسته تالش می نمايند تا از ھر طريق ممکن اين اختالفات را شديدتر ساخته و از 

  . دو دستی نگھدارندرا اين طريق پايه ھای متزلزل دولت پوشالی 

امروز . ی نداشته و ھميشه متکی به مشتی دزد، راھزن و جنايتکار می باشندن نوع دولت ھا ھرگز پايگاه توده ئ ايًرابعا

خليلی، محقق، سياف، عطا، مال تره . دم و دستگاه دولت پوشالی کابل پر است از جنايتکاران و قاتلين چھار دھۀ اخير

نايتکاران حزب وحدت، جواسيس جنايتکار حزب اسالمی،  ، قومندان ھای جنايتکار شورای نظار، جخيل، قانونی

تکنوکرات ھای تربيه شده در دستگاه ھای جاسوسی غرب و ده ھا جاسوس و جنايتکار جنگی ديگر  ستون ھای اصلی 

  .دھند دولت پوشالی کابل را تشکيل می

تی دزد، راھزن، جنايتکار و ليونی، ثروت و رفاه نصيب اقلييدر چنين دولت ھای فقر و بيکاری نصيب توده ھای م

د و اين سلسله تا زمانی ادامه خواھد داشت که در کنار شرايط عينی انقالب، شرايط ذھنی انقالب آماده  گردجاسوس می

 دموکراتيک نيرو ھای انقالب گردھم آمده و نه تنھا –ليونی به رھبری جبھۀ ملی يگرديده و با راه اندازی خيزش ھای م

نده ھای اشغالگر نمايند، بلکه کاخ ھای کاغذی دولت پوشالی را بر سر شان ويران نموده و دولت ملی اقدام به راندن در

  .ليونی فراھم سازندي دموکراتيک را برای رفاه و آسايش توده ھای م–

 

 
 


