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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٧ سپتمبر ١١
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣٧٢ 

  

   :وقوع انفجار در برابر نمايندگی کابل بانک نو در شھر لشکرگاه

شد، يکی از بانک ھای خصوصی بود که در نتيجۀ فساد گستردۀ  ً قبال صرف به نام کابل بانک ياد میکابل بانک نو که

ليون دالر پول مردم در اين ميان حيف و ميل ي م٩٠٠شيرخان فرنود و خليل هللا فروزی ورشکست گرديد و بيشتر از 

ً پول وزارت ماليه توانست قسما سپرده ھای ليون دالر ازي م۴٠٠دولت پوشالی کابل با انتقال چيزی در حدود . گرديد

  . مردم را دوباره برای شان برگرداند، اما از ورشکستگی اين بانک نتوانست جلوگيری نمايد

مقامات در دولت پوشالی کابل بدون در نظرداشت وضعيت بد و ناھنجار امنيتی که ھر روز ده ھا حملۀ انتحاری و 

وليت توزيع معاش نيرو ھای ؤمزدور در سراسر کشور به وقوع می پيوندند، مسانفجاری از سوی طالبان جنايتکار و 

خود را به عھدۀ کابل بانک نو گذاشته که در اخير ھر ماه صد ھا تن از نيرو ھای » ملی«ًامنيتی مخصوصا اردوی 

ت برای اخذ معاش امنيتی اين اجيران مزد بگير دولت پوشالی با ھجوم به شعبه ھای کابل بانک نو در مرکز و واليا

ھر از چند گاھی زالو صفتان منحوس و نجس به . باعث ازدحام بيش از حد در برابر دروازه ھای اين بانک می گردند

نام طالب با راه اندازی حمالت انتحاری و انفجاری در برابر نمايندگی ھای اين بانک جمع کثيری از اين امنيتی ھا را 

که به تاريخ اول سنبلۀ سالجاری در شھر لشکرگاه واليت ھلمند در نتيجۀ يک انفجار  چنان. کشته و يا زخمی می نمايند

 تن ديگر زخم ٣٧ غير نظامی کشته و بيش از ٣ عسکر و ٢در برابر دروازۀ ورودی نمايندگی کابل بانک نو، 

  . برداشتند

 زيادی از نيرو ھای امنيتی اين وليتی مقامات حکومت دو سرۀ وحشت ملی باعث گرديده تا تعدادؤبی کفايتی و بی مس

دولت در جريان اخذ معاش ھای شان در برابر نمايندگی ھای کابل بانک نو در کابل، ھلمند، ننگرھار و ساير واليات 

تلف شوند و تاکنون ھيچ تجويزی برای جلوگيری از وقوع چنين حمالت خونبار ھم روی دست گرفته نشده و معلوم 

 اين فرزندان توده ھا که برای امرار معيشيت فاميل خود ناگذير دست به اسلحه برده و از لولۀ نيست به چه تعداد ديگر از

  .تفنگ نان می خورند، کشته و يا معلول و معيوب می گردند

  

  :تيرباران به جرم تراشيدن ريش
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شيد و تنومند اين کشور  بايد خون جوانان ره ایی طالبان جنايتکار و مزدور حد و مرزی ندارد و به ھر بھانئ درنده خو

ی طالبان از افکار پوسيده و گنديدۀ ئتفکر قرون وسطا.  نيمه فيودالی را به دستور اربابان خود به زمين بريزد–مستعمره 

اين جناوران تاريخ برای .  می گيردأمدارس ديوبندی پاکستان و افکار متعفن رژيم سفاک و آخوندی ايران منش

ند حتی خون فرزندان خود را نيز ای و سايرين حاضرئن پاکستانی، ايرانی، روسی، امريکابوسی بادارايخوشخدمتی و پا

موريت حملۀ انتحاری روانه کرد و او أکه مال ھيبت هللا اين جرثومۀ طالبی چندی قبل اوالد خود را به م بريزانند، چنان

  . را منفجر ساخت

 از جوانان قريۀ روبات ولسوالی ده يک واليت غزنی را اين جناوران وحشی و مزدور در ماه سنبلۀ سالروان سه تن

که چرا ريش ھای شان را اصالح و تراشيده، به  که از مسجد به طرف خانه ھای شان روان بودند، به جرم اين ھنگامی

اين جنايت شنيع در حالی در واليت غزنی صورت می گيرد که ھم اکنون نيرو ھای . رگبار گلوله بسته و در دم کشتند

القاعده، شبکۀ حقانی، طالبان و داعشی ھا به صورت وسيع در سراسر واليت غزنی فعاليت نموده و از ھيچ ظلم و 

  .تعدی عليه توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين واليت دريغ نمی نمايند

  

   :از سگ زرداد تا سگ عطا

قبل از آن بر ھيچ کسی پوشيده و پنھان نبود، اين ی تنظيم ھای جھادی در زمان سگ جنگی ھای داخلی و ئدرنده خو

وحشی ھای جنايتکار بعد از سرنگونی دولت دست نشاندۀ نجيب برای به دست آوردن قدرت کابل را به ويرانه مبدل 

پاتک . نموده و ده ھا ھزار انسان را در شھر کابل به خاک و خون کشيدند و کابل را به شھر ارواح مبدل ساختند

ًی ھای توده ھا و عامه، ايجاد جزيره ھای قدرت مخصوصا در شھر کابل و پياده سازی ئور و چپاول داراساالری، چ

قطع اعضای بدن، تماشای رقص . فرھنگ جنگل در افغانستان جزء مشخصه ھای بارز اين جنايتکاران جنگی بودند

انسان ھا در کانتينر ھا، تجاوز بر مرده، تماشای صحنۀ تولد طفل، کوبيدن ميخ بر سر انسان ھا، زنده سوزندان 

پيرمردان ھفتاد ساله، بريدن پستان ھای زنان، خوراندن گوشت انسان ھا به يکديگر جزء سرگرمی ھمه روزۀ اين 

 اين قاتل ھزاران کابلی به نام "گلبدين حکمتيار"در اين ميان يکی از قومندان ھای برجستۀ .  درنده خود بودانوحشي

 جالل آباد مسافرينی را که از –فراد خود را ھمانند سگ تربيه نموده بود که در مسير شاھراه کابل  يک تن از ا"زرداد"

ن را با ان انداخته و تکه ھای گوشت مسافراپرداخت پول ھای ھنگفت خودداری می کردند، ھمچون سگ به جان مسافر

  .دندان از تن شان جدا می کرد

که جنايتکاران تنظيمی از کوه   و سرازير شدن ميليارد ھا دالر و زمانی٢٠٠١بعد از ھجوم اشغالگران غربی در سال 

ی از ئبودن را می کنند، بايد اين خوی و خاصيت درنده خو» با فرھنگ«ی اکت و ادای ئپائين گرديده و با پوشيدن نکتا

 ماه سنبله  پسرک  معلم عطا که چندی قبل در آن ھا دور شده باشند، اما چنين نگرديده و درنده خو تر گرديده اند، چنان

 از مافيای قدرتمند سمت شمال که از آغاز حکومت دست نشاندۀ غربی ھا تاکنون با چنگ و دندان چوکی واليت  تنيک

چون بيايد ھنوز ***برند خر عيسی گرش به مکه« ثابت ساخت که "آصف مھمند"بلخ را حفظ نموده، با خوردن گوش 

  »خر باشد

ً يک تن از اعضای شورای واليتی بلخ که شديدا به فساد اخالقی و مالی مصاب می باشد، در "آصف مھمند"چندی قبل 

  را دارد، اما غافل از اين"عطا"ی جنايتکار قرار گرفته و گويا قصد افشای جنايت ھا و فساد گستردۀ معلم "عطا"برابر 

خيزد و فساد او را افشاء نمايد، سگ خود را  برای خود سگی تربيه کرده که ھرکس با او به مخالفت بر "عطا"که معلم 

  .ش را توته توته نمايد کرده تا گوشت ھای بدن"اورکش"به جانش 
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 دست بسته او را پيش فرعون بلخ "عطا"، درنده ھای معلم فرود آمدی بلخ ئ در ميدان ھوا"مھمند"که طيارۀ حامل  زمانی

، سگ تربيه شده به جان "عطا" به خانۀ معلم "مھمند"د که در حين ورو برده تا با او تصفيه حساب نمايد، طوری

 را با دندان بريد و ھمزمان او را زير مشت و لگد گرفت و در "مھمند" پريد و در اولين حرکت نيمی از گوش "مھمند"

 زخمی آرام ننشست و با چنگ انداختن به ھر طرف قصد دارد "مھمند". لودش کردند آيک چشم به ھم زدن سراپا خون

 و ساير رھبران تنظيم ھای جھادی و "عطا" گرفتن از معلم مکه انتقا  انتقام بگيرد، اما غافل از اين"عطا"ا از معلم ت

درنده زمانی امکان پذير است که توده ھای زحمتکش و ستمديده بر خيزند و با راه اندازی قيام ھای مردمی کاخ اين 

  . جالدان تاريخ را بر سر شان خراب نمايند

است " گلبدين"که اولی جمعيتی و دومی مربوط حزب اسالمی " مھمند"و " عطا"فته نبايد گذاشت که اختالف بين نا گ

ادامۀ ھمان تضاد ھای قبلی بين اين دو باند جنايتکار بوده، خالف تبليغات ھر دو طرف، ھيچ ربطی به تعلقات قومی  اين 

  . و يا آن ندارد

 

 


