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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ جوالی ١۴

  گذرد؟ در افغانستان چه می

٢۴۶  

  !!نمايشی رياست  جمھوری در دولت پوشالی را شکست؟» انتخابات«کاذب » بن بست«ارباب 

جان کری وزير خارجۀ » دو روزه«، طی کنفرانس مطبوعاتی و بعد از مذاکرات ١٣٩٣ب بيست و يک سرطان ش

امريکای خونخوار با اشتراک دو تن از نامزدان خود فروختۀ رياست دولت پوشالی در دور دوم که آقای يان کوبيش 

دور دوم رياست » انتخابات«کاذب » ستبن ب«نيز حضور داشت، » سازمان ملل متحد«چوبدست امريکا ۀ نمايندۀ ويژ

 به اثبات رساند که افغانستان يک کشور ٢٠٠٩بار ديگر ھمچون سال  جمھوری در دولت پوشالی را شکستاند و يک

  .ی ھا می گيرند، افغان ھا نه بلکه امريکائمستعمره است و تصاميم را در اين کشور اشغالی

رياست جمھوری » انتخابات «ئیکذا» بن بست«جنايتکار در مورد فيصله و تصميم جان کری وزير خارجۀ امريکای 

» برکت«کردند افغانستان از  در افغانستان سيلی جانانه و آبداری به روی آن عده کسانی زد که تا ديروز فکر می

و » مستقل«حيث يک کشور  تواند من دست يافته و به دموکراسی رسيده و می» ئیفرصت طال«اشغالگران غربی به 

  . قدرت سياسی را انتقال دھد» انتخابات«ز طريق ا

که نيرو ھای مترقی، آزاديخواه، استقالل طلب و انقالبيون راستين اين مرز و بوم به صورت متواتر و  با وجود آن

ھميشگی از مستعمره بودن و اشغال شدن افغانستان به دست اشغالگران غربی به سرکردگی امريکای جنايتکار  فرياد 

که در رھبری و مديريت دولت  رساندند که ارگ نشينان و کسانی دادند و با ثبوت و داليل قوی به اثبات می سر می

پوشالی کابل سھيم اند مشتی نوکر، جاسوس و خود فروخته می باشند و ھيچ صالحيتی در تصميم گيری ندارند و تمامی 

ما عده ای خوشخيال و خوش باور مستعمره بودن  آنھا محفوظ اند، ائیتصاميم و صالحيت ھا نزد باداران امريکا

  !!دانستند؟ ی بيش نمیئکردند و اين را ادعا افغانستان را رد می

» اشرف غنی احمدزی«دور دوم و پيشتازی نوکر سر سپردۀ امريکا » ئینتايج ابتدا«جالب اينجاست که بعد از اعالن 

» گل مرجان«که به » عبدهللا عبدهللا«ديگری به نام مشھور گرديده، خود فروخته و جاسوس » کل مرغ جان«که به 

جمع کرده و اخطار از ايجاد » لويه جرگه«مشھور گرديده بر آشفته شده و عده ای جنايتکار و جاسوس را در خيمۀ 

 فرصت خواست تا در چند روز آينده تجمعن ا که با اشارۀ چشم امريکای جنايتکار از حاضر را سر داد» دولت موازی«

  . مينۀ ايجاد چنين حکومتی بار ديگر به آنھا مراجعه می کنددر ز

بازھم قصد » گل مرجان«حال که امريکای اشغالگر دو جاسوس سر سپرده را سر جای شان نشاندند، معلوم نيست که 

دولت «نه تنھا بعد از اين فکر ايجاد » گل مرجان«دھد که  ؟ اما شواھد نشان میرا دارند يا نه» دولت موازی«يجاد ا
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ی أر«دھد، بلکه به ھدايت و دستور ارباب در حرکت نمايشی شمارش دوبارۀ تمامی اوراق  را به سر راه نمی» موازی

» اشرف غنی«در بدنۀ دولت پوشالی » دولت وحدت ملی«اشتراک فعال می نمايد و در آخرين تحليل تحت نام » دھی

  . دھند ر و چپاول و غارتگری خود ادامه می کماکان به چوئیسھيم گرديده و با گرفتن چوکی ھای باال

با گلو پارگی ھر نوع امتياز دادن به جنايتکاران و غارتگران را » انتخاباتی«که در کمپاين ھای » کل مرغ جان«اما 

به عده ای خوش نمی سازد، حال معلوم نيست که » شرکت سھامی«مردود گفته بود و ادعا کرده بود که حکومت را 

 و به حرف ھا و گفته ھايش ايستاده است، چه ستافغانستان ا» صلح«سفير » اشرف غنی«کردند  خيال که فکر می

  تواند؟  جواب داده می

  

  ٢٠١۴ درصدی کشتار غير نظاميان در نيمه اول ٢۴افزايش 

 ديده می شود که در قتل و  از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسيده،١٣٩٣ سرطان ١٨در گزارشی که به تاريخ 

 غير نظامی کشته و ١۵۶۴در اين گزارش آمده است که . کشتار غير نظاميان افزايش چشمگيری رونما گرديد است

 درصد و در شمار زخمی ھا ١٧ غير نظامی ديگر زخم برداشته اند که نسبت به سال گذشته در شمار کشته ھا ٣٢٨٩

  .نام گذاری گرديده است» چرخش خطرناک« نظر سازمان ملل اين کشتار دھد که از  درصد افزايش را نشان می٢٨

 چنان. زرگری جاری نسبت داده شده است» جنگ«وليت قتل و کشتار غير نظاميان به طرف ھای در اين گزارش مسؤ

 ٨ درصد قتل و کشتار غير نظامی ھا به طالبان فاشيست و مزدور نسبت داده شده، ٧۴وليت که در اين گزارش مسؤ

 درصد ديگر اين جنايات ١٢درصد به نيرو ھای نظامی در دولت پوشالی، يک درصد به سگان درندۀ اشغالگر و عامل 

  .ضد بشری را جنگ ھای زمينی که بين اردوی دولت پوشالی و طالبان فاشيست صورت می گيرد، دانسته است

 چند روز نگذشته است که ٢٠١٢ت به  نسب٢٠١٣ درصدی کشتار کودکان در سال ٣۴ھنوز از نشر گزارش افزايش 

و ھر لحظه بايد  فجايع جاری در کشور بال کشيدۀ ما به حدی است که ھر روز. اين گزارش ھولناک منتشر می گردد

 سرطان در نتيجۀ برخورد يک موتر با مين کنار جاده از يک ٢١ھمين ديروز . شاھد وقايع خونين و مرگباری باشيم

  .، کودکان و مردان می باشد، کشته شده اند تن که شامل زنان٨فاميل 

از زمان اشغال وحشيانۀ کشور ما توسط ماشين جنگی امپرياليسم تاکنون صد ھا ھزار ھموطن ما را که شامل اقشار 

اين در حاليست که . کشته، زخمی و معلول گرديده اند» جامعۀ خون آشام جھانی» «برکت«مختلف جامعه می گردد از 

خود ساختۀ » جنگ«ھا ھزار طالب افغان، عسکر افغان در اردوی دولت پوشالی و اربکی افغان در در اين مدت ده 

امپرياليسم امريکا کشته و زخمی شده اند که آنھا نيز اوالد توده ھای زجرديدۀ اين کشور اند که برای به دست آوردن 

  .می پيوندند دست ساز امپرياليزم » جنگ«قوت اليموت ناگذير و ناچار به صفوف اين 

 ئی کشور به سرکردگی امپرياليسم جنايتکار امريکا برای رسيدن به اھداف ستراتيژيک آسيا۴٨سگان درندۀ بيش از 

 اباء نمی ورزند و خون ھای ريخته شده را برای دست يابی به اھداف ه ایشان در قتل و کشتار مردم ما از ھيچ وسيل

  .دانند شوم شان يک ضرورت می

 ما ھر حد نگرديم و نيروی تسخير ناپذير خلق را در جبھۀ واحد ضد اشغال گردھم نياوريم و متحد نسازيماگر با ھم مت

برای نيرو ھای مترقی، آزاديخواه و انقالبی . روز بايد شاھد ريخته شدن خون انسان ھای بيشماری در اين کشور باشيم

جبھۀ واحد ضد اشغال باھم سخت کار کنند تا ھمزمان با است تا به دور از اختالفات خرد و ريزۀ درونی در راه ايجاد 

بيرون راندن درنده ھای اشغالگر غربی ناقوس مرگ استبداد داخلی را به صدا در آورده و پايه ھای دولت دموکراتيک، 

  .  مستقل و مردمی را برای فردای بھتر بنيان گذارند

  


