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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ فبروری ٢۶

  در افغانستان چه می گذرد ؟
  
٢٣۵  

  
  ا قتل عام کردند تن از عساکر اردوی ناملی دولت پوشالی ر٢٠طالبان فاشيست در يک شبيخون بيش از 

 عسکر اردوی ناملی دولت پوشالی کابل را به قتل ٢١ ، در يک حملهئیطالبان فاشيست و مزدوران وابستۀ قرون وسطا

به گفتۀ مقامات دولت پوشالی کابل در عقب اين حمله که .  عسکر ديگر را با خود بردند٨ عسکر را زخمی و ٣رسانده، 

 داشته، دست سازمان جاسوسی و جنايتکار دولت ضد مردمی پاکستان می صد ھا طالب از کشور ھای مختلف شرکت

  . باشد

ير به دفاع اری ناگزتمامی عساکر کشته شده از خانواده ھای زجر ديده و تحت ستم ماست که به علت فقر گسترده و بيک

لۀ وحشيانۀ طالبان در ميان کشته شده ھای اين حم. از رژيم جاسوس و خود فروختۀ کرزی سالح به دست گرفته اند

فاشسيت و وابسته فرزند ھيچ يک از مقامات بلند پايۀ دولتی نبوده بلکه تمامی کشته شده ھا جزء فقيرترين و بی چيز 

  .ترين توده ھای تحت ستم و زجر ديدۀ خلق ما می باشد که باالخره نان فرزندانشان را با خون شان رنگين ساختند

ای تحت ستم و زحمتکش کشور ما را فقط خانواده ھای آنان به مفھوم واقعی کلمه درد از دست دادن فرزندان توده ھ

سر سپرده ھای اشغالگران غربی » احساسات«احساس می کنند نه جواسيس خودفروختۀ اشغالگران غربی و اين ابراز 

وده و در واقع خاک فرمايشی و ھر سر سرسپردۀ ديگر ھمه ساختگی و سياسی ب» انتخابات«از کرزی گرفته تا نامزدان 

  .پاشيدن به چشم توده ھای زجر ديدۀ ما می باشد

اگر امروز مقامات دولت پوشالی و سر سپرده ھای اشغالگران غربی بر مزار کشته شده ھای غازی آباد کنر اشک 

ی را قلقله می کنند برا» حفظ تماميت ارضی«و » شھيد وطن«، »دفاع از ناموس«ريزند و کلماتی چون  تمساح می

دھند،  برای ھيچ از دست میرا آنست که خشم و انزجار توده ھای زحمتکش ما را که ھر روز جگر گوشه ھای شان 

به واقعيت اين دولت ند و برای مدتی ديگر آنان را اغوا کنند؛ اما ديری نخواھد گذشت توده ھای زجر ديدۀ ما نمافروکش 

پوشالی آگاھی کامل يافته و با راه اندازی قيام ھای مردمی، کاخ دست بوسان استعمار را بر سرشان ويران ساخته و بر 

  .ويرانه ھای آن دولت مردمی و انقالبی را بنيان نمايند

  

  »انهکمک ھای بشردوست«کنند، نھاد ھای استعماری  کشند و آواره می درنده ھای اشغالگر می
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 خانوادۀ درد ٣۵٠برای ) NRC(ن ناروی و کميسيون مھاجرا) WFP( جھان ئیاخيراً دو نھاد استعماری سازمان غذا

ديده و زحمتکش واليت فارياب که به علت سگ جنگی ھای جاری بين طالبان فاشيست و اردوی دولت پوشالی کابل در 

بشر « ھای به اصالح  »کمک«کنند،   ميمنه زندگی می محل زندگی شان را ترک نموده و در شھر،شرايط بسيار بدی

  . نموده اند» دوستانه

صد ھا فاميل از ولسوالی ھای المار، قيصار و دولت آباد واليت فارياب و ھمچنان صد ھا فاميل از ولسوالی ھای 

 ھای اشغالگر استعماری بين طالبان وابسته و نيروۀ ھای زرگری و خود ساخت» جنگ«مختلف واليت جوزجان به علت 

 کابل، در جريان چند ماه گذشته با ھزار مشقت خانه و کاشانۀ شان را ترک کرده و به شھر مستعمراتیخارجی و دولت 

  .ھای ميمنه و شبرغان بدون کوچکترين امکانات اوليۀ زندگی، پناه آورده اند

ستعماری خود، با استفاده از پيشرفته از يکطرف ماشين جنگی امپرياليست ھای غارتگر برای رسيدن به اھداف شوم و ا

ترين سالح ھای جنگی بيش از دوازده سال است که به قتل عامل توده ھای تھيدست و زجر ديدۀ ما کمر بسته و ھر روز 

صد ھا خانوادۀ زحمتکش ما را مجبور به ترک محل زندگی شان می کنند، اما از سوی ديگر نھاد ھای استعماری اين 

با » کمک ھای انسان دوستانه«و » ھمدردی«، »حقوق بشر«دار و خونريز زير نقاب ھای ساختگی امپرياليست ھای غ

  ؟ !!کنند می» مساعدت«و » کمک«ھزار توھين و تحقير، اقدام به 

 


