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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۴ جون ٠۴

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٢۴٣  

  

  حمله ھای موشکی پاکستان و بی غيرتی دولت پوشالی کابل

آی (ن اردوی دولت ضد مردمی پاکستان به ھدايت مستقيم سازمان جاسوسی آن کشور بيش از يک ھفته است که نظاميا

 را بر ولسوالی ھای شيگل و دانگام واليت کنر به راه انداخته و تاکنون صد ئیحمالت موشکی و بمباران ھوا) اس آی

کش و ستمديدۀ ما را به ای زحمتھتوده تن از ھا موشک به مناطق مسکونی و زراعتی آن واليت فرود آمده که ده ھا 

  . خاک و خون کشيده شده اند، صدھا ھموطن ما را فراری ساخته و صد ھا ھکتار زمين را تخريب نموده است

عکس العمل مضحک دولت پوشالی کابل در برابر اين عمل جنايتکارانه و فجيع اردوی نظامی پاکستان انزجار و نفرت 

ته بلکه در ھر گوشۀ کشور احساسات پاک وطندوستی توده ھای تحت استبداد و نه تنھا باشندگان واليت کنر را بر انگيخ

  .ند با دست خالی به جنگ اردوی تا دندان مسلح پاکستان روانه شوندااستعمار ما به جوش آمده و حاضر

يرک  يکی از چھره ھای کثيف و پليد جھادی که جنايات بيشماری را مرتکب شده و فعالً منحيث وزبسم هللا محمدی

با وجود حمالت موشکی و بمباران طيارات نظامی » خوکدانی«در دولت پوشالی کار می کند در استجوابش به » دفاع«

ما ھنوز تحقيق داريم «پاکستان و قتل و کشتار ده ھا انسان زحمتکش و ستمديدۀ ما، با بيشرمی و بی غيرتی می گويد که 

اين دولت » شورای امنيت«از سوی ديگر !! ؟»اش قرار داشته باشيمو رئيس جمھور به ما ھدايت داده که در آماده ب

را به » يادداشت ھای مبنی بر نگرانی شديد دولت افغانستان«پوشالی به وزارت خارجۀ دولت پوشالی ھدايت داده که 

ست و اين معلوم نيست اين آمادگی ھا، يادداشت ھا و باالخره تحقيقات به خاطر چي!! حکومت پاکستان ارسال نمايد؟

  !!. تحقيقات آنھا چه زمانی پايان خواھد يافت و نتيجۀ آن چه خواھد شد؟

گاه انسان ھای مبارز، با غيرت، انقالبی، با شھامت و  اين واقعاً به اثبات رسيده که در دولت ھای پوشالی و وابسته ھيچ

و حاضراند برای رسيدن به قدرت و ثروت با ناموس جای ندارند و پيدا نمی شوند و کسانی  که کاسه ليس استعمار اند 

 شھامت و غيرت وجود نداشته و انسان ه ایرذی اند و در وجود آنھا ئد، صاحبان چنين دولت ھانبه ھر رذالتی تن در دھ

سف که امروز کشور ما در چنگال مشتی دزد، جاسوس، جنايتکار و وطنفروش أبا ت. ی بيش نيستندئھای بزدل و ترسو

لمات استقالل، آزادی، دفاع از ناموس وطن و تماميت ارضی برای آنھا کالسيک گرديده و به تاريخ گرفتار شده و ک

  .پيوسته اند

 تجاوز کشور ھایۀ که دولت مردمی و انقالبی قدرت را در کشور ما به دست نگيرند، ما بايد ھر لحظه آماد تا زمانی

 کشور دنيا ۴٨واضح و آشکار آن اشغال وحشيانۀ بيش از ۀ تجاوزگر باشيم و نمونھمسايه و ساير کشور ھای طماع و 
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تمام مرز ھای انسان و انسانيت را » جنگ با القاعده و تروريزم« اند که به بھانۀ ئیبه سرکردگی جنايتکاران امريکا

اک  قراء و قصبات ما را به خئیاي سالح ھای اليزری  و کيمترينعبور کرده و با استفاده از پيشرفته ترين و مدرن

يکسان نموده و ده ھا ھزار انسان بی گناه و بی دفاع اين کشور را به قتل رسانده صد ھا ھزار نفر را زخمی، آواره و 

  .بی خانمان نموده اند

  

  شاخ به شاخ شدن دو قومندان در واليت بغالن جان ھفت نفر را گرفت

ر جريان مراسم عروسی باھم درگير شده که اين اندراب واليت بغالن دۀ دو قومندان به نام ھای جمعه و سليم در منطق

اين . در ميان کشته شده ھا يک زن، يک کودک و يک دوکاندار نيز شامل است.  نفر گرديد٧درگيری باعث کشته شدن 

 بلکه فاميل ھای زيادی را به غم از دست دادن گرديد مراسم عروسی درجنايت نه تنھا باعث سلب خوشی ھموطنان ما 

اين در حاليست که چندی قبل نيز در اين منطقه دو زوج جوان که قصد عروسی با ھم . نيز ساختماتمدار عزيزان شان 

  .رسيدرا داشتند توسط يکی از سردسته ھای طالبان وحشی و وابسته به شکل فجيعی به قتل 

ارند که ھر از گاھی به  فرد مسلح وابسته به قومندانان محلی در اين منطقه وجود د٩٠٠به اساس آمار منتشره بيش از 

جان ھم می افتند و ھيچ مانعی مقابل تک روی ھای اين افراد وجود ندارند و دولت پوشالی مرکزی قادر به جمع آوری 

  . سالح از نزد آنھا نيستند

  

اين رقم در .  ھزار سالح گرم به دست افراد غير حکومتی وجود داشت۵، بيش از ٢٠٠٨به اساس آمار منتشره در سال 

دھد که در  به تناسب آن جرايم ثبت شده نشان می.  ھزار سالح رسيد١٨ به ٢٠١٢ ھزار و در سال ١٢ به ٢٠١٠ال س

 ھزار ١٢ به بيش از ٢٠١٢ ھزار جرم صورت گرفته و اين رقم در سال ١٠ در افغانستان اشغالی بيش از ٢٠٠٨سال 

  .ی است که به نشر رسيده استئ ھاکه جرايم ثبت ناشده به مراتب بيشتر از احصائيه رسيد، در حالی

که توده ھای تحت استعمار و استبداد ما  افغانستان اشغالی ھيچ گاھی روی خوشبختی و آرامی را نخواھد ديد، مگر اين

ليونی خود اشغالگران را از کشور چخ و يبا راه اندازی خيزش ھای مردمی و قيام ھای سراسری و با اتکاء به نيروی م

  .  د را ويران و بر ويرانی ھای آن بيرق پيروزی را بر افرازندکاخ ھای استبدا

  

  دو ميليارد دالر رشوت در ظرف يک سال 

 ماه گذشته دو ١٢سازمان ديده بان شفافيت افغانستان در گزارشی که به نشر رسانده، می گويد که مردم افغانستان در 

اين گزارش . يف دولت پوشالی کابل رشوت پرداخته است به دستگاه فاسد و کثئیدالر امريکا) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠(ميليارد 

  .  واليت انجام شده، به دست آمده است٣۴ زن و مرد و در ٧٧٠٠در نتيجۀ مصاحبه ای که با از بيش از 

  

 افغانستان اشغالی در صدر فاسدترين ادارات قرار گرفته و به تعقيب آن ئیدر اين گزارش دستگاه فاسد و کثيف قضا

به ھمين ترتيب تعليم و تربيه و صحت در رده ھای سوم و . حايز مقام دوم در گرفتن رشوت شده است) يسپول ل(پوليس 

 دالر ١٩٠اوسط پرداخت رشوت در دو سال گذشته  که در اين گزارش نيز آمده است حد چنان. ندچھارم قرار گرفته ا

  . رسد  میئی دالر امريکا٢۴٠زارش به بيش از که به اساس معلومات حاصله اين رقم در اين گ  بوده در حالیئیامريکا

ش را ھم زمان با قدم ھای کثيف و ناميمون اشغالگران م اشغال است که قدم ھای ناميمونفساد يکی از پديده ھای شو

» برکت«از .  بر تن زخمی کشور فقير و استبداد زده ای ما گذاشته استئیغربی به سرکردگی سگان درندۀ امريکا
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امپرياليست ھا امروز افغانستان اشغالی به يکی از فاسدترين، نا امن ترين و فقير ترين کشورھای جھان تجاوز عريان 

  .مبدل گرديده است

 دولت پوشالی اند و يا مستقيماً با آنھا در ئی درصدی، که کاسه ليسان استعمار اند و مشمول مقامات باال۵امروز اقليت 

 درصدی مردم ما را تحت فشار بسيار شديد قرار داده و از ٩۵، اکثريت ئیه مغازله اند با ساختن زندگی ھای افسان

  .طرق مختلف تالش دارند تا آخرين ھست و بود مردم و کشور ما را تاراج نمايند

تيره روزی توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما تا زمانی ادامه خواھد داشت که اين اقليت فاسد و جنايتکار قدرت سياسی 

که نيروی پراکنده اما  خود داشته باشند و مورد حمايت درنده ھای اشغالگر نيز قرار بگيرند، مگر آن ۀرا در قبض

قدرتمند توده ھای ما تحت رھبری پيشاھنگ انقالب در جبھۀ واحد ضد استعمار و استبداد گردھم جمع شوند و با راه 

  .ن و بر ويرانه ھای آن دولت مردمی را ايجاد نماينداندازی قيام ھا و خيزش ھای مردمی کاخ استعمار و استبداد را ويرا

 


