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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٧ نومبر ١٣
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣٧۶  

  :افزايش حمايت روس ھا از طالبان

ی و ئو تصميم به فرستادن عساکر بيشتر امريکا» پيرخرفت«از جانب  قبل از اعالن ستراتيژی جديد امپرياليزم امريکا 

 را در اختيار طالبان جنايتکار و یی به افغانستان، روس ھا دست به کار شده، کمک ھای مالی و نظامی بيشترئناتو

کشيدۀ ما مزدور گذاشته که اين خود باعث افزايش خشونت ھا و قتل و کشتار روز افزون توده ھای زجر ديده و ستم 

به اساس گزارش ھا ازغرب کشور، روس ھا با ارسال سالح ھای مدرن که تنھا به دسترس نظاميان . گرديده است

سالم تايمز گزارش داده که حداقل از دو سال به اين طرف . روسی قرار دارند، طالبان را حمايت نظامی می نمايند

  .ورت پنھانی و گاھی به صورت آشکار و علنی جريان داردحمايت روسيه از طالبان و افرادی از شبکۀ حقانی به ص

اين حمايت ھا شامل تجھيز طالبان به سالح ھای پيشرفته و ارسال مھمات، آموزش نظامی طالبان توسط مشاوران 

بايد فراموش کرد که رژيم سفاک و فاشيست ھای مذھبی ن. اعاشه و اباطه آنھا می گردندروسی، حمايت ھای مالی و 

طالبان با استفاده از پشتيبانی مالی و دريافت . در کنار روس ھا، در قسمت تمويل و تجھيز طالبان ھمکار استايران 

  .اسلحه  از روس ھا  و ايرانی ھا  در برابر نيروھای امنيتی دولت پوشالی می جنگند

 امکانات نظامی، تسليحاتی و در حال حاضر طالبان جنايتکار در واليت ھای فراه، غور، ھرات و بادغيس با استفاده از

مالی روس ھا و ايرانی ھا از چندين ماه به اينطرف خواب را از چشمان توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ اين واليات 

که در ولسوالی ھای بسيار نزديک مراکز اين واليات نيز شبانه روز صدای فير مرمی و درگيری ھا  ربوده، تا جائی

  . شنيده می شوند

رود و عضويت شورای  ختور که يکی از چھره ھای مشھور مافيا و از دزد ھای بزرگ واليت فراه به شمار میفريد ب

واليتی را نيز به زور پول و قدرت به دست آورده، می گويد که روسيه به طالبان سالح ساخت روسی می دھد، او گفته 

امنيتی افغانستان چنين سالح ھا و تکنالوژی ھا را در  پيشرفته  است  که نيروھای ه ایاست که سالح  طالبان به انداز

 ١٨ھمچنان به اساس گفته ھای مال نيازی معاون گروپ انشعابی طالبان، رابطه بين روسيه وطالبان به . اختيار ندارند

 ده ھا ماه قبل بر می گردد، او گفته که چھار سال  می شود  که روس ھا و ايرانی ھا با طالبان رابطۀ نزديک دارند و
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 مالقات عضو استخبارات روسيه و ايران در واليات مختلف با فرماندھان نظامی طلبان  تحت  رھبری  مال ھيبت هللا

  .کرده اند

  

  :افزايش جرم و جنايت و وقوع حملۀ انتحاری در سبز ترين منطقۀ کابل

رديده، در طول شانزده سال گذشته،  دولت پوشالی و مزدور کابل که در بی کفايتی، فساد و مزدور منشی شھرۀ آفاق گ

بوی تعفن اين دولت خود فروخته . ھرگز قادر به مھار حمالت انتحاری حتی در چند صد متری ارگ ھم نگرديده است

ی و ساير استعمارگران حتی صالحيت تقسيم جو دو خر را ھم ندارد، به قدری ئکه بدون امر و نھی اشغالگران امريکا

سبزترين منطقۀ شھر کابل از لحاظ امنيتی، به صورت متواتر حمالت انتحاری و انفجاری رخ داده باالست که حتی در 

  وزير اکبر خان در ١۴ در سرک ١٣٩۶ عقرب ٩چنانچه  به تاريخ . و اين فاسد ھا قادر به جلوگيری از آن نگرديده اند

ۀ انتحاری، مواد ھمراه خود را منفجر کرد که يک حمله کنند» ملی«مقابل  رياست ارتباط خارجۀ وزارت نام نھاد دفاع 

اين  واقعه  در حالی رخداده که دولت بی کفايت با ساخت موانع در وسط سرک .  نفر کشته و زخمی  شدند١٣در نتيجه 

که  ھای عمومی از رفت و آمد موتر ھای باربری و کالن به اکثر ساحات شھر جلوگيری نموده، اما غافل از اين

  .  دريغ نمی نماينده ایالب در قتل و کشتار توده ھا از ھيچ وسيلجنايتکاران ط

» برکت«عالوه بر آن نھاد ھای امنيتی اين دولت پوشالی در زمرۀ بی کفايت ترين نھاد ھای امنيتی جھان می باشد که از 

اختطاف، قتل،  افزايش يافته است و ما ھر روز شاھد ه ایآنھا گراف جرم و جنايت در شھر کابل به شکل بی سابق

  . ترور، دزدی ھای مسلحانه و جرم ھای سبک و سنگين در اين شھر می باشيم

در تازه ترين مورد دزدان مسلح پسر يک تاجر را به قتل رسانده و در مورد ديگر اختطاف چيان قصد اختطاف يک 

 بر آن وضعيت جرم و جنايت عالوه. ش از ساحه فرار نمودند انصاری داشتند که با زخمی کردنتاجر را در چھارراھی

که حوزۀ نھم امنيتی در ساحۀ مکروريان ھا به   در شھر کابل افزايش يافته، تا جائیه ایو دزدی ھا به شکل بی سابق

از جانب ديگر دزدی . باشندگان اين منطقه دستور مسدود کردن برخی از مسير ھای رفت و آمد به اين بالک ھا داده اند

  .اين ساحه بسيار افزايش يافته استموتر ھای مردم نيز در

  

 فساد در نھاد ھای امنيتی دولت پوشالی بيداد می کند که رسيدن به درجه ھای بلند نظامی :فساد در نھاد ھای امنيتی

ی عساکر اجير دولت ئچندی قبل تلويزيون طلوع با گزارشی از وضعيت بسيار بد غذا. جزء کوچکی از اين فساد اند

 ضد طالبان جنايتکار و هير گرديده تا بزمين معيشت خانواده ھای شان ناگأر به دست آوردن نان و تپوشالی که به خاط

داد که عساکر دولت پوشالی که  اين گزارش تصويری نشان می. مزدور بجنگند، به نشر رساند که بسيار تکان دھنده بود

که  شک و قاق را تر کرده و می خورند، در حالیفرزندان توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور اند چگونه با آب، نان خ

شرم و ننگ بر دولت فاسد و پوشالی کابل که حتی به . ی آنھا در روی کاغذ فوق العاده تعيين گرديده استئمينوی غذا

که ناآگاھانه و از روی ناچاری در تالش حفظ قدرت آنھا می باشند، رحم نکرده و غذای شان را ناجوانمردانه  کسانی

  . می کننددزدی

فساد ديگری که در نھاد ھای امنيتی اين دولت به وضوح و فراوان ديده می شود، فروش اسلحه و تجھيزات نظامی به 

عده ای از قومندان ھا و فرماندھان اين دولت پوشالی از طريق فروش تجھيزات . طالبان جنايتکار و مزدور می باشد

ازه ترين مورد قومندان ولسوالی تخته پل واليت قندھار که مدت ھا قبل با در ت. نظامی به سرمايه ھای بسيار رسيده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اين گوشۀ کوچکی از چنين دزدی ھا و فساد . فروش سالح و مھمات به طالبان اقدام نموده بود افشاء و دستگير گرديد

  .  نگرديده استءگسترده در نھاد ھای امنيتی اند که تاکنون افشا

 

 


