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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ اپريل ١٩
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۵۴  

  
 بعد از پرتاب اولين بم . مسخره تر از اين نمی شود

در منطقۀ مومند بزرگ غيرھسته ئی بر دھکده ای 

درۀ ولسوالی اچين، تنھا نيروھای امريکائی خود را به 

آنجا رسانيده و به نيروھای افغان اجازۀ نزديک شدن 

اين از ريشخندی ھای تاريخ . به محل را نمی دھند

حاکمان . است که کشور ما سال ھاست شاھد آن است

گويند که به خاطر پرتاب چنين بمی  دولت پوشالی می

 مشوره صورت گرفته است، اما اکنون اجازه با آنان

ندادن نيروھای افغان به منطقۀ پرتاب بم، چيز ديگری 

 . را نشان می دھد

ِاز جانب ديگر، چوکره ھای پوشالی وزارت صحت عامۀ حکومت وحشت ملی با کمال افتخار اعالم نمودند که پرتاب بم 
. کور ھم می داند که دلده شور است! محيط زيست نرسانده استبزرگی به اين پيمانه، ھيچ نوع آسيبی به مردم محل و 

ھيچ عقل سليم نمی پذيرد که انفجار بيش از ده تن مواد منفجره در محل بودوباش انسان ھا، بر باشندگان آن محل، 

ه اما انسان ھای بی احساس و فروخته شدۀ حکومت وحشت ملی ب. حيوانات و نباتات آن عوارض جانبی بر جا نگذارد

در حالی که شماری از تلويزيون ھای . خاطر خوشخدمتی به بادار حاضر اند چنين ناشيانه و احمقانه اظھار نظر کنند

محلی به خود جرأت داده اند و تصاويری از کودکانی را پخش کرده اند که شنوائی خود را از دست داده اند، اما بعد از 

  ! سفيدی گفته اند که اين تأثيرات کوتاه مدت استنشر اين خبر، مقامات وزارت صحت عامه با چشم 

  جنايتکارو طالبانو په يوه بې ساري او تازه اقدام کې د تيرو لسو کلونو د عملياتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه يو شمير

ه  زر۵٠کې راغلي چې په تيرو لسو کلونو کې د دوی ځواکونو څه د پاسه » څيړنو«د دوی په . ارقام خپاره کړي دي

 الوتکې يا رانسکوره کړي او يا يې له منځه ۵۵١د دې تر څنګ يې . له منځه وړي) پوځي او غير پوځي(نقليه وسايط 

 زره نړيوالو سرتيرو ته يې په خپلو عملياتو کې مرګ ژوبله اړولې ده او په ھمدې توګه ٧٠په ورته وخت کې . وړي دي
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 زرو ٢۵د دغو شميرو تر څنګ، طالبانو منلې چې د ھغوی . ي دي زره افغان سرتيري يې ھم وژلي او يا ټپيان کړ٢۵٠

  .سرتيرو ته ھم د تيرو لسو کلونو په ترڅ کې مرګ ژوبله اوښتې ده

طالبانو په داسې حال کې د دغه ارقامو په 

خپرولو اقدام کړی دی چې په په دې وروستيو 

بيالبيلو برخو کې کې يې خپلو جګړو ته په 

زور ورکړی دی او په ورته وخت کې په 

لست کې يوازې پر پوځي تلفاتو ټينګار شوی 

دی، حال دا چې ھغه څه چې تر ټولو مھم دي، 

ھغه د دواړو خواو په جګړو کې ملکي وګړو 

د طالبانو له لست څخه . ته د تلفاتو اوښتل دي

ښکاري چې دوی ته يوازې جګړه او خپلو 

 د مرګ ژوبلې اړول مھم دي، نه دښمنانو ته

که له دوی سره لږ ھم احساس او وجدان وي، بايد په خپلو جګړو، بمي چاودنو او ځانمرګي بريدونو کې يې . عام وګړي

د ملکي تلفاتو په اړه ھم ارقام خپاره کړي وای، خو له ھغه ځايه چې دوی په خپلې کارنامې کې ولس ته د خدمت کومه 

  . لري، له دې کبله يې د ملکي وګړو تلفات ذکر کړي نه ديکوچنۍ بيلګه ھم نه 

 نمايندۀ فوق العادۀ رئيس جمھور حکومت وحشت ملی طی فرمانی از سوی رئيس جمھور برکنار مدضياء مسعوداح 

آنچه در مورد . دليل برکناری اين عضو ارشد حکومت وحشت ملی، ناموفق بودن در کارھايش گفته شده است. گرديد

 در بين مردم سر زبان ھا بود، اين که او جز افتتاح برخی از کنفرانس ھا و محافل و شرکت در ياء مسعوداحمدضنقش 

  . برخی از برنامه ھای سرگرمی و ورزشی کار ديگری ندارد

اکنون که نامبرده به علت بی کفايتی و يا تحت ھر نام ديگر از سمتش برکنار شده است، چنان آشفته و پريشان حال 

ًه که فورا از شروع جنگ داخلی و گرديد

تا . بی ثباتی در افغانستان دم زده است

ديروز که در سمت خود باقی بود، 

افغانستان ھيچ مشکلی نداشت و او ھم که 

نمايندۀ فوق العادۀ رئيس جمھور در امور 

بود، تابع اوامر » حکومتداری خوب«

رئيس جمھور بود، اما امروز به يکبارگی 

ه ھيچ کس قدرت و حق ھشدار می دھد ک

عزل او را ندارد، و اگر رئيس جمھور 

فرمان خود را پس نگيرد، زمينۀ بی ثباتی 

  .و جنگ داخلی در کشور مھيا خواھد شد

ًتنظيم ھای جھادی و مخصوصا گرگان شورای نظاری که در بيش از يک و نيم دھه بيشتر از ھمه در قدرت سھيم بوده 

ِوشالی چنان خود را می بازند که فورا ھشدار به کوه باال شدن را می دھند و با بچه اند، به محض دور شدن از قدرت پ ً
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ترسانک ھای خود به بادار می خواھند نشان دھند که اين دھاره ھای رھزن ھنوز ھم می توانند ثبات را به ھم زنند و 

 گرفته اند و ھمه می دانند که اگر اما مردم اکنون با اين بچه ترسانک ھا خو. خطری را متوجه دولت پوشالی بسازند

  !کدام کرسی ديگری به وی پيشنھاد گردد، نه صحبت از جنگ داخلی خواھد بود و نه از بی ثباتی

 

 


