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 Reports  گزارشھا

  
  افغانستان - گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ جون ٠٣
 

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠۶ 

   :پدرام، فاحشۀ سياسی که آشکارا وطنفروشی می کند

 محراق تضاد منافع کشور ھای ھمسايۀ طماع ھمچون ايران، پاکستان، روسيه و چين، کشور سرزمين اشغالی ما در

امپرياليزم در خاورميانه مثل عربستان،  لمان و سگان پاسباناھای غارتگر امپرياليستی مانند امريکا، انگليس، فرانسه، 

اين کشور ھا تالش دارند تا با تطميع ھرچه بيشتر جواسيس و  ھر يک از. قطر، امارات وغيره قرار گرفته است

 به سھم چھره ھای جديد در سياست ھای اين منطقه نفوذ بيشتر داشته باشند تا از اين طريق جنايتکاران داخلی و جذب

  . خود در سرزمين اشغالی ما برسندبزرگتری از منافع

وطنفروشان و  ، چھرۀ کثيف تعداد کثيری از٢٠٠١يلغار امپرياليزم جنايتکار امريکا در اکتوبر که قبل از  با وجود آن

 سال به اين ١٧وجود نداشته، اما از   در غالمی آنھاھهاخلی افشاء گرديده و ھيچ شک و شبجنايتکاران سر سپردۀ د

بادارانشان در افغانستان دفاع می نمايند و ھيچ ننگ و شرمی ھم از اين ناموس  ن آشکارا از منافعااينطرف تمامی اين خ

  . ندارندفروشی

احمد  که به گفتۀ» حرام لقمه«اين . می باشد» ملی«کار کشته، لطيف پدرام رئيس حزب کنگرۀ  يکی از اين جواسيس

، با ديده »کند روانۀ باغ شاه می برای عشرت عساکر ھمايونیمادرش را «شاملو، شاعر نامدار و بزرگ خلق ايران، 

کوبيده »  و خودمختاریتجزيه طلبی«سياسی اند، بر طبل  ی و چشمپارگی که جزء مشخصه ھای بارز فاحشه ھایئدرا

 ھای ناآگاه، جاھل و مثل خودش را گردھم آورده و به دستور رژيم سفاک واليت فقيه، د تا مشتی انسانو تالش دار

ش آخرين اظھار نظرھای سخيف که در زمينه را برای مداخله ھای گستردۀ ايران در کشور ماه فراھم سازد، تا جائی

   .تھديد به آغاز جنگ داخلی کرده است

گرديد،   ثور سالجاری به کمک مالی ايران برگزار٣١ی در واليت بدخشان که به تاريخ ئگردھما اين حرامی طی يک

تعدی خود ادامه بدھند، ما بدخشان را  من به اين شوونيست ھا گفتم اگر اين ھا به ظلم و«: کندی می ئچنين ياوه سرا

ما مصمم ھستيم که نام اين کشور را به خراسان تبديل کنيم و ساختار را  خودمختار اعالم می کنيم و توانش را ھم داريم،

خواست ملت قھرمان  اگر خواست خداوند باشد و «:و در جای ديگری از اين سخنرانی چنين می گويد» .بسازيم فدرالی

  ».سازيم باشد و ما متحد و آگاھانه به پيش برويم شمال را خودمختار می
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انداخته بود، بدون ھيچ   به راهدر تذکره ھای الکترونيک» افغان «ی را در مخالفت به درج کلمۀئگردھما پدرام که اين

ًداد، بلکه عمال اشتراک کننده ھا را  را سر می ا شعار تجزيه طلبی از دولت پوشالی کابل، نه تنھ ایهترس و واھم

کشوری از جھان به ھر اندازه ھم که آزادی بيان در آن حاکم باشد، کسی  در ھيچ. تشويق به جنگ داخلی می نمود

ضعف و  ابرآشکارا برای تجزيۀ آن کشور شعار داده و يا مردم را به جنگ داخلی تشويق نمايد، اما بن ت ندارد کهأجر

امکان دارد و ھيچ ممانعتی ھم وجود  ، در اين وحشت سرا ھر چيزی) عبدهللا–غنی (بی کفايتی دولت پوشالی و وابستۀ 

  .ن شمرده می شوداخاين» افتخارات«جاسوسی جزء  ما در کشوری زندگی می کنيم که وطنفروشی و. ندارد

  

  : کشتار توده ھاافزايش روز افزون قتل واستعمار و استبداد عوامل اساسی فقر، بيکاری، فساد و 

برای بدبختی و تباھی يک ) استعمار(ديگر آن منحيث عامل بيرونی  و) استبداد(دو پديدۀ شوم يکی منحيث عامل درونی  

 ديالکتيک صراحت کامل دارد که عامل درونی پديده ھا اساس و عامل بيرونی شرط به شمار که کشور کافيست؛ با آن

  . افغانستان اشغالی استعمار بدتر از استبداد عمل کرده استرود، اما در می

ششم جدی می  ثور و ٧دھد،  نکبت بار چھار دھۀ گذشته که ھر ورق آن بوی خون و باروت می سر آغاز تاريخ سياه و

. و خون کشيده نشوند از آن تاريخ به بعد روزی نيست که ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به خاک باشد که

داوودخانی، در شاھراه ترقی گام گذاشته بود و مردمان آن از  فغانستان قبل از سياه روز ھفتم ثور و با وجود استبدادا

کم   يک رقمی بود، بسيارھانداشتند، فقر گسترش نيافته بود، درصد بيکاران ھمانند ساير کشور زندگی شکايت چندانی

جزء دورۀ سياه تره کی (توده ھا  ی؛ از قتل و کشتار سازمان يافتۀرو شوه پيش می آمد که با فساد در ادارات دولتی روب

خبری نبود و مرگ و مير انسان ھا مانند ) را سر به نيست کردند و حفيظ هللا امين که به شکل سازمان يافته ھزاران تن

با تھاجم سوسيال امپرياليزم شوروی، نشانه فاجعۀ ثور و تداوم آن با عادی جريان داشت، اما  ساير کشور ھا به شکل

  .در کشور ما زبانه کشيد بختی و تباھیھای بد

درصد ۵۴بيش از (سال از اشغال کشور ما توسط شوروی سابق، ھنوز که ھنوز است فقر  با گذشت نزديک به چھل

) سر می برند درصد نيروی کار، در بيکاری به۶۵بيش از (و بيکاری ) کشور زير خط فقر به سر می برد نفوس

بيشتر (و فقر و بدبختی ) درصد۵از  کمتر(ساد باعث گرديده که ثروت در سمتی ابد، ريشه ھای سرطانی ف يگسترش می

  . باور آورددر سمت ديگر درۀ عميق طبقاتی را به) درصد٩۵از 

 عمل» ملی«حيث حاميان اصلی دستگاه فاسد و مستبد حکومت وحشت  ی آن منئ ناتورکایش ی وئاشغالگران امريکا

کمک «: آمده که) افغانستان سرمفتش خاص امريکا برای بازسازی(ارش سيگار که در تازه ترين گز نموده است، چنان

دھد که استعمار با سرازير  ًاين گزارش واضحا نشان می .»ھای خارجی باعث افزايش فساد در افغانستان گرديده است

 کاری، فساد، تشديد جنگی حاکم در کابل، زمينه ساز اصلی تداوم فقر، بيئدزد و مافيا نمودن ميليارد ھا دالر به حکومت

از فقير ترين و نادار ترين انسان  رذيالنه و ارتجاعی جاری در افغانستان اشغالی بوده که در نتيجۀ آن روزانه ده ھا تن

  .ندھا به خاک و خون کشيده می شو

  

  

  

  

  


