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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جون ٠٧
 

 جنايات پی در پی ميليشيا ھای دولتی
  

  ميليشيا ھای مختلفی را  پرچمی تا اکنون، نظام ھای ضد ملی در ھر لباسی که اند–از زمان رويکار شدن نظام خلقی 

 پرچمی، دوستم، مسلم و يک عده ای –در دوران حاکميت مزدوران خلقی . ورند آبرای حمايت نظام روی صحنه می

اين گروه ھا بی ناموسی ھای . ديگر در خدمت نظام مزدور آن وقت و اشغالگران سوسيال امپرياليسم شوروی بودند

  -  اکنون ھم نظام مزدور امريکا  مستقر درکابل، عين روش مزدوران خلقی .فراوانی را در افغانستان مرتکب شدند

ًپرچمی را تعقيب نموده و ميليشيا ھائی را برای حمايت خود و ظاھرا غرض مقابله با طالبان خلق نموده اند که توسط 

مو بر بدن از شنيدن آن  اين گروه مانند دوستم و مسلم به جنايات عديده ای دست زده اند که. شوند امريکا تمويل می

  . شود راست می

مورد حمايت امريکا و ناتو در معاونت با پوليس نظام مستعمراتی کابل، اما در واقعيت مسقالنه عمل می ميليشيا ھای 

شکايت عليه اين گروه ھای . ميليشيا ھا حق دارند در ھر در و ديوار بکوبند و مردم را بی موجب اذيت نمايند. نمايند

. جنگ عليه طالبان انداز تجاوزکاران امريکائی و ناتو معتقد اند که ميليشيا ھا جزء عمده ای . رسد حيوانی به جائی نمی

مقامات امنيتی دولت مستعمراتی حق امر و نھی آنھا را ندارند، زيرا  از اوامر و مراکزی فرمان می برند که خود دولت 

گروه ھای ميليشيائی بر مبنای انتقام گيری ھای شخصی ھم عمل می نمايند و جنايات .  به وجود آورده اندمستعمراتی را 

کشتن، بی ناموسی کردن، قاچاق کردن و زن پراندن يک قسمت از جنايات مليشيا ھای . شوند کم نظيری را سبب می

  .دھد دولتی را تشکيل می

ناميده اند که باعث نارامی ھای بی شماری " ارزان اما خطرناک"شيائی را  گروه ھای ميلي، سازمان بين المللی بحران

. دھند تا آنھا را اذيت نکنند و به ناموس آنھا متجاوز نشوند  میتمردم به مليشيا ھا  رشو. برای مردم ملکی شده است

ا ناديده می گيرند بلکه بيشتر تجاوز کاران امريکائی از جنايات و بيرحمی گروه ھای مليشيائی خوب آگاھند، الکن نه تنھ

گان حرفه ئی شکايت نموده، اما شر بار ھا از دست اين جنايت پيشسازمان ھای حقوق ب. ھم از آنھا حمايت می نمايند

  . دست نياورده اند نتيجه ای ب

  . واھد رسيدفاصله طوالنی است، الکن سرانجام به پيروزی خ.  ديگری به جز مبارزه در پيش ندارندراهمردم مظلوم ما 

  

 

 


