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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ جنوری ٠٧
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨٧ 

ی دولت پوشالی شامل  نيرو ھای امنيت:شھر کابل را پذيرفت» بنائی«وليت حملۀ انتحاری در سه راھی ؤداعش مس

کان ھای سه جدی سالجاری با يورش و حمله بر دگارنيزيون و قومندانی امنيۀ شھر کابل صبح روز پنجشنبه چھاردھم 

کان ھا را تخريب و اين دلی، تعداد زيادی از حرم فروش مواد مخدر و مشروبات الکشھر کابل به ج» ئیبنا«راھی 

کان ھا چند دانه واسکت انتحاری را نيز به دست تخريب دی شود پوليس در جريان گفته م. مالکين آنھا را دستگير کردند

 .آورده اند

در اقدام به اين يورش، باشنده ھای محل دست به تظاھرات زدند که در نتيجه پوليس ضد شورش دولت پوشالی با حمله 

کارانۀ پوليس باعث گرديد تا مردم اين عمل جنايت. بر تظاھر کنندگان يک نفر را کشته و سه نفر را زخمی ساختند

برای مھار خشونت ھا تعداد زيادی از افراد قومندانی . خشمگين گرديده و تظاھرات را وسيع تر و خشونت بارتر بسازند

  . امنيۀ شھر کابل و گارنيزيون با ايجاد کمربند، مانع پيشروی تظاھرکنندگان شدند

حاری با نزديک شدن به کمربند امنيتی، مواد انفجاری ھمراه خود را  شب پنجشنبه، يک حمله کنندۀ انت٩حوالی ساعت 

وليت اين حملۀ خونبار را ؤمس.  تن آنھا زخم برداشتند٣٠ پوليس کشته و بيشتر از ٢٠منفجر ساخت که در نتيجه بيش از 

رديده و ھر روز  فعال گه ایداعشی ھا با افزايش حمالت انتحاری و انفجاری به شکل بی سابق. داعش به عھده گرفت

  .سازند تعداد زيادی از انسان ھا را کشته و زخمی می

  

 فجايعی که گلبدين حکمتيار در طول حيات ناميمون خود انجام :کنفرانس خبری گلبدين حکمتيار، رھبر خيانت و جنايت

نه تنھا در قتل و اين رھبر جانی حزب اسالمی . افغانستان نمی گردداخيردھۀ پنج داده، ھرگز فراموش تاريخ خونين 

ۀ افغانستان به بادارانش تًکشتار ھزاران ھزار افغان در افغانستان و پاکستان مستقيما دست داشته، بلکه در فروش چند قا

. پيشی گرفته است» دموکراتيک خلق«از تمامی جنايتکاران تنظيم ھای جھادی، تکنوکرات ھای غربی و حزب منفور 

در قتل و کشتار توده ھا و فروش افغانستان ھرگز خم به آبرو نمی )  به خم چشممشھور(اين جرثومۀ خاين و جانی 

  .آورد
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» خيرخواه«و » ملی«، »مظلوم«با اکت و ادای رھبر ) خم چشم(در کنفرانس خبری روز پنجشنبه چھاردھم جدی، اين 

 ننمود و از کنار آن گذشت، ً مستقيما موضع گيری"غنی" و "ءعطا"که در رابطه به تنش ھای اخير بين معلم  در حالی

اين گفته ھا از زبان . اما گفت که ايجاد حکومت ھای ائتالفی و تقسيم قدرت ميان اقوام سبب تجزيۀ کشور می گردد

قصاب کابل که در جريان سگ جنگی ھای داخلی به دستور اربابان پاکستانی خود ھزاران کابلی را به قتل رساند و 

ً نمود، کامال ساختگی و به دور از واقعيت می باشد، چراکه گذشتۀ ننگين او که در ايجاد شھر کابل را به ويرانه مبدل

  . سازد جزيره ھای قدرت نقش فعال داشت ماھيت اصلی اش را برمال می

با تالش ھا برای تضعيف حکومت موافق نيستيم، افغانستان به يک «: حکمتيار با اين فکاھی در کنفرانس خبری که

او که قبل از پيوستن به . ، عمق سرسپردگی و دريوزگی خود را به نمايش گذاشت». و مرکزی نياز داردحکومت قوی

با راه اندازی حمالت انتحاری، انفجاری و جنگ مستقيم با نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در قتل و » صلح«پروسۀ 

 به ئی موجوديت ھزاران درندۀ اشغالگر امريکاکشتار صد ھا انسان نقش مستقيم داشت و اينک به دستور بادارانش و در

، !!!فکر کرده و از حکومت مقتدر مرکزی در کابل حمايت می کند» صلح«پيوسته، خود را پيام آور » صلح«پروسۀ 

  . زھی چشمپارگی و رذالت

دھان  در حالی خواھان حکومت قوی و مرکزی می باشد، که يکی از فرمان، تاريخیناگفته نماند که اين دروغگو

 ھزار ۵٠٠ در واليت بغالن به بھانۀ امنيت معدن زغال سنگ کرکر ماھانه بيشتر از جھاديارخونريز او به نام ميرويس 

 جھادی اين ه در ناامن ساختن اين واليت دارد و ھمين اکنون ده ھا فرمانده ایزند و نقش برجست افغانی را به جيب می

  . چپاول، دزدی، غارت، قتل و کشتار توده ھا نقش دارندحزب خونريز در سراسر افغانستان در قتل، 

  

روزی نيست که ده ھا مورد خشونت عليه زنان در کميسيون نا مستقل  :زنان، قربانيان اصلی استعمار و استبداد

قتل ھای ناموسی، بريدن اعضای بدن، لت و کوب، سنگسار، بد دادن، تحقير، . بشر دولت پوشالی ثبت نگردد» حقوق«

ن، اذيت و آزار جنسی و برخورد ھای به شدت عقده مندانۀ مردساالرانه در جامعۀ زير استعمار درنده ھای توھي

 جزء سرنوشت غم انگيز زنان بيچاره و ستمديدۀ " عبدهللا–غنی " و حاکميت استبداد حکومت دو سرۀ ئیاشغالگر امريکا

  . ما گرديده است

لگران و حکومت سراپا فاسد وحشت ملی می باشند، در حالی ھمه روزه اين فجايع نابخشودنی که مسبب اصلی آن اشغا

بر زنان کشور ما صورت می گيرند، که در تشکيالت اداری دولت پوشالی، وزارت نام نھاد امور زنان وجود دارد، 

انجام بدھد وزارتی که از زمان ايجاد آن تاکنون نتوانسته برای بھبود وضعيت به شدت ناھنجار زنان، کوچکترين کاری 

 برای بھبود زنان در برنامه ه ایو صرف نشر گزارش ھای پراکنده و نا دقيق از خشونت و جنايت عليه زنان ھيچ وظيف

  .ھای کار شان ندارد

در تازه ترين گزارشی که توسط رياست فرسوده و پوشالی امور زنان واليت بغالن به نشر رسيده، ديده می شود که در 

 مورد اختطاف زنان و يک مورد تجاوز جنسی به ثبت رسيده ٢ مورد قتل ناموسی، ١٣ه، تنھا جريان چند ماه گذشت

 جمع ئیکه واقعيت ھا به مراتب بيشتر از آماری است که به نشر رسيده و چون اين رياست فرسوده توانا است، در حالی

يکی از تازه . ن رياست ثبت گرديده استآوری احصائيه ھا را ندارد، به ھمين دليل تعداد اندک اين وقايع فجيع در اي

 .ترين موارد اين نوع خشونت ھا، قتل يک دختر محصل در ناحيۀ سوم شھر پلخمری توسط گلوله می باشد


