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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ اگست ٢٨
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١۶ 

  :ی عبدهللا عبدهللا بر مرگ جان مکينئمرثيه سرا

از سر سپرده ھای  و يکی» ملی«داکتر عبدهللا عبدهللا رئيس اجرائيۀ حکومت وحشت  کفيسبو متن زير در صفحۀ 

 :استعمار به نشر رسيده

مورد روابط  مکين از سال ھای دور شناخت و دربا سناتور جان . ثر شديمأًسناتور مکين، عميقا متاز خبر درگذشت «

مين صلح و ثبات و توسعۀ أھمواره خواستار ت او.  امريکا با افغانستان بار ھا بحث و تبادل نظر داشتيمۀاياالت متحد

  امريکا در امر مبارزه با تروريسم وۀثری در ھمکاری ھای اياالت متحدؤنقش م سناتور مکين. پايدار در افغانستان بود

 به نمايندگی از حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان، درگذشت سياستمدار خيرخواه،. داشت بازسازی افغانستان

جای . امريکا تسليت می گوئيم ۀ سناتور فقيد، مردم و دولت اياالت متحدۀی را به خانوادئسناتور بلند آوازۀ امريکا

   ».ست بين المللی خالی خواھد بودسيا سياست مداران ارزش گرا و متعھد مانند جان مکين در

را بگويد  ی کرده و متعفن ترين اراجيفئوجدان خود را به استعمار بفروشد، حق دارد که ياوه سرا وقتی انسان شرف و

ترين و جنايتکارترين سناتورھای  و عبدهللا عبدهللا چنين شخصی است که برای خوشخدمتی به بادار، يکی از جانی

 ،تجاوز امريکای جنايتکار به عراق، سوريه و افغانستان ر امريکا را که نقش اثر گذار درامپرياليزم جنايتکا

  .می گويد »سياستمدار خيرخواه«

 ويتنام به حيث پيلوت نظامی شرکت کرده بود و االیبامريکا تجاوزگرانۀ جمھوريخواه که در جنگ  جان مکين سناتور

امريکا در قرن بيست و  ی اصلی سياست خارجی امپرياليزمويتنامی را به خاک و خون کشيد، يکی از مھره ھا صد ھا

ھای خاورميانه و افغانستان به خاک و خون  يک بود که در نتيجۀ سياست ھای اين وحشی ھزاران انسان در کشور

  .کشيده شدند

  

  : ری جنگنده ھای روسی يا تاجکستانی به ساحاتی از واليت تخائحملۀ ھوا

واليت  ی را در مناطقی ازئدۀ روسی يا تاجکستانی با عبور از مرز، حمالت ھواکه چندين جنگن رساند گزارش ھا می

 سنبله سالجاری جنگ ۴يک شنبه   بعد از ظھر روز۴به گفتۀ سخنگوی والی تخار حوالی ساعت . تخار انجام داده اند
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مرزبان تاجکی نيز کشته تاجکستان به وقوع پيوسته که در نتيجه دو  سخت بين قاچاقچيان مواد مخدر و نيرو ھای مرزی

  .شدند

و  در افغانستان اشغالی مفھوم خود را از دست داده، در اين ماتمکده و سرزمين پر از خون »تماميت ارضی«اصطالح 

ی و ئھای اشغالگر امريکا ًی خارجی ھا مخصوصا درندهئباروت ھيچ نوع محدوديتی در رفت و آمد ھای زمينی و ھوا

 سال گذشته ١٧غربی بدون کوچکترين ممانعتی در جريان  ی اشغالگرانئل و انتقاالت ھوانق. ھمپيمانانش وجود ندارد

 شود در اين نقل و انتقاالت ھزاران پرواز نه تنھا در انتقال مواد معدنی گرانبھای صورت گرفته و چنانکه گفته می

به . بزرگی را ايفاء نموده اند يز سھمکشور نقش داشته، بلکه در انتقال ھزاران تن مواد مخدر به خارج از افغانستان ن

برای عبور و مرور ھر نوع جنايتکار و وحشی از نوع داعش،  ی و زمينی افغانستانئھمين دليل است که مرز ھای ھوا

ايرانی، چچنی، عربی وغيره باز بوده و دولت پوشالی و دست نشانده صالحيت  ی، روسی،ئامريکاپاکستانی، طالب، 

  .ز ندارندچھار اطراف ارگ را ني حفظ حتی

 »غيرت«ثيری روی رگ أی و تجاوز آشکار جنگنده ھای ھمسايه ھای شمالی ھيچ تئھوا با چنين وضعيتی حمالت

خواندن سفير روسيه يا  ًنا کوچکترين عکس العملی از نوع فرائنداشته و مطم» ملی«سردمداران حکومت وحشت 

شايد تاکنون خبر ھم نداشته باشند که طياره ھای  یتاجکستان و يا نوع ديگری از عکس العمل ديده نخواھد شد و حت

  .به داخل خاک افغانستان گرديده اند بيگانه از مرز ھای افغانستان عبور و

  

  :ن خانواده توسط وحوش طالبی در واليت بدخشا٣٠٠کوچ اجباری 

اين  اره و فقيرطالبان در ولسوالی ارغنج خواه واليت بدخشان، وضعيت زندگی توده ھای بيچ  در پی گسترش نفوذ

که به  شماری از کسانی. گرديده اند ير به کوچ اجباریز خانواده ناگ٣٠٠واليت بسيار وخيم گرديده و تاکنون بيشتر از 

به گفتۀ برخی از بيجا . ظلم و ستم وحشی ھای طالب قصه ھا دارند شھر فيض آباد واليت بدخشان رسيده، از بد رفتاری،

شوھر دار  لبی با دختران نابالغ اين ولسوالی به زور سر نيزه نکاح کرده و حتی زنانوحوش طا شده ھای اين ولسوالی،

داشتند با ھزار مشکل خانه و کاشانۀ شان را  که کمترين امکانات را نيز از گزند اين اھريمنان در امان نيستند و کسانی

  . آباد کوچ کرده اندترک و به ولسوالی ھای ھمجوار و شھر فيض

آفت به  کمتر از آفت ھای طبيعی که باعث کوچ اجباری ھزاران انسان می گردند، نيست بلکه اين ه تنھاآفت طالبی، ن

ھمچون امراض مھلک به ھر محلی  جنايتکاران طالب به ھيچ ارزش انسانی باور ندارند و. مراتب خطرناکتر می باشد

   .کنند  يکسان میرا به خاک گذارند، موجودات زنده را نابود و محالت مسکونی که پای می

طماع،  ما پر شده از آفتی به نام طالب و داعش که به کمک مالی و تخنيکی ھمسايه ھای غدار و امروز سرزمين اشغالی

پراکنده گرديده و روزی نيست   از اين ماتمسرا ایه، کشور ھای عربی وغيره در ھر گوشءامپرياليزم امريکا و شرکا

برده ھای جنگی، اجيران مزد بگير اردوی نظامی دولت  در مقابل اين. که صد ھا انسان را به خاک و خون نکشند

با  ير سالح دولت پوشالی را به شانه انداخته و با شکم گرسنهزفقر و بدبختی گسترده، ناگ پوشالی قرار دارند که به دليل

ند و يا کشته می می کش )ع و غ( گروه تروريستی ديگر به خاطر بقای نظام پوشالی ٢٠طالب، داعش و نزديک به 

   .شوند

 

 
 


