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  افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ می ٠٧

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠۵(  
  بين کابل و اسالم آباد » تنش«اشغالگران غربی و ايجاد 

، ھر از چند گاھی ئیال، نيرو ھای اشغالگر غربی مخصوصاً امپرياليست ھای امريکابرای موجه دانستن تداوم اشغ

با واگذاری تأسيسات ) ناتو(اينبار ماشين جنگی امپرياليسم .  در کشور ما می زنندیدست به خلق سناريوی جديد

لی کابل  با دولت شدن دولت پوشا» شاخ به شاخ«نظامی خود در ولسوالی گوشتۀ واليت ننگرھار، زمينه را برای 

  .ضد مردمی پاکستان برای گمراه نمودن اذھان عمومی و راه گم کردن اشغال، مھيا نمود

و نمايندۀ حزب اسالمی گلبدين در دستگاه دولت پوشالی ) کرزی(عبدالکريم خرم رئيس دفتر سردستۀ جواسيس 

نظامی، يک محل ورودی را نيز به ناتو عالوه بر واگذاری تأسيسات «کابل، در مصاحبه با بی بی سی گفت که 

 و بار ديگر نشان داد که امپرياليست ھا ھر روز در جست اين اقدام ناتو يک. ».نظاميان پاکستانی تسليم نموده اند

  . جاری در افغانستان اند» جنگ« برای به درازا کشاندن یجوی سناريوی جديد

 در مرز بين افغانستان و پاکستان قرار دارند، به تصرف نظاميان ناتو از ابتدای اشغال کشور ما اين مناطق را که

خود در آوردند و در جريان بيش از يازده سال گذشته مبالغ ھنگفتی را برای بازسازی و اعمار اين پايگاه ھا ھزينه 

  .کردند

اه ھای سند رسمی ايجاد پايگ«چند ماھی باقی نمانده و امضای پيمان امنيتی » ٢٠١۴«چون برای تطبيق سناريوی 

نيز به صفحات آخر خود رسيده، فلھذا ناتو در حال برچيدن پايگاه ھای خود از مناطقی » نظامی امريکا در افغانستان

  . اند که بيشتر از اين به آنھا نياز ندارد

نيرو ھای اشغالگر ناتو با ترک ولسوالی گوشتۀ واليت ننگرھار و تسليمی تأسيسات نظامی خود به نيرو ھای نظامی 

اکستان، به خوبی نشان دادند که ھيچ تفاوتی بين دولت پوشالی کابل و دولت ضد مردمی پاکستان نزد آنھا وجود پ

  . جان و جگر می باشند) ئیيکی برای سگ پير استعمار و ديگری برای اشغالگران امريکا(نداشته و با ھر دو 
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شدن دولت ھای مزدور و ) شاخ به شاخ(ان تنھا اين توده ھای زحمتکش و رنجديدۀ دو طرف مرز اند که در جري

  . بود شان نابود می گردندو دھند و ھست  وابستۀ کابل و اسالم آباد، جان ھای شان را از دست می

  

  افغانستان بايد به دست نيرو ھای آزاديخواه و انقالبی به گورستان اشغالگران مبدل گردد

 ثور سالجاری، در نتيجۀ برخورد موتر حامل شان به بمب کناره ١۴ روز شنبه ئی عسکر خالکوبی شده ای امريکا۵

 تن از عساکر انگليسی در نتيجۀ برخورد بمب کنار ٣سه شنبۀ ھفتۀ گذشته نيز .  در واليت قندھارکشته شدندئیجاده 

نتيجۀ برخورد بين لمانی در ۀ اروز گذشته نيز يک عسکر نيروھای ويژ.  در واليت ھلمند به قتل رسيدندئیجاده 

  .لمانی در واليت شمالی بغالن به قتل رسيداطالبان و نيرو ھای 

ھمچنان .  در نتيجۀ سقوط ھيلی کوپتر شان کشته شدندئی تن از عساکر نيرو ھای امريکا۵در جريان ماه گذشته نيز 

فغانستان نيز چھار تن در نتيجۀ سقوط طيارۀ حامل نيرو ھای ناتو در ولسوالی شاه جوی واليت زابل در جنوب ا

 بگرام نيز به جمع کشته شدگان اشغالگران ئی سرنشين يک طيارۀ باربری در ميدان ھوا٧کشته شدن . کشته شدند

  .غربی عالوه گرديده است

 می باشند، ئی تن آن امريکا٣٧ تن از اشغالگران غربی که ۵٠ ميالدی تاکنون نزديک به ٢٠١٣از آغاز سالجاری 

کشته شدن اشغالگران غربی، ظاھراً نشان .  نده اطالبان به قتل رسيده و تعدادی نيز زخم برداشتدر نتيجۀ حمالت 

که گفته اند، اينبار پايگاه ھای  دھندۀ آن است که طالبان فاشيست و وابسته، به حمالت بھاری خود آغاز نموده و چنان

  .  اندنظامی و مراکز ديپلماتيک را منحيث اھداف عمدۀ خود در نظر گرفته

که تجربۀ بيش از يازده سال گذشته نشان داده، طالبان منحيث نيروی وابسته، مزدور و فاشيستی از آوان  طوری

ايجادش عمل نموده و ھيچ حرکت آن خارج از دايرۀ ديد بادارانش باقی نمانده و ھر اقدام آنھا به فرمان سازمان ھای 

  . دجاسوسی پاکستان، امريکا و انگليس صورت می گيرن

 خود نه تنھا تريليون ھا دالر مصرف نمايند ئی مصمم اند تا برای نيل به اھداف بلند مدت آسيائیاشغالگران امريکا

تعداد معدودی از عساکر خود را نيز به پای اين اھداف قربانی نمايند، چراکه افغانستان منحيث در مقطع کنونی بلکه 

  .  بازی نمايدئین به ستراتيژی آسياتواند سھم بارزی در رسيد مرکز ثقل آسيا، می

توانند با ايجاد جبھۀ واحد ضد اشغال، پوزۀ اشغالگران  فقط نيرو ھای مترقی، آزاديخواه، استقالل طلب و ملی می

گورستان واقعی عساکر آنھا مبدل نموده و نگذارند کشور ما بيشتر از اين به غربی را به خاک ماليده و افغانستان را 

  . خونين امپرياليست ھای اشغالگر باقی بماندزير چکمه ھای

  

  

 


