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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ جون ١٠

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢٠۶(  
  :موريت جديد آن در افغانستانأموريت يا مأناتو، ادامۀ م

تو که متشکل از کشور ھای جنايتکار امپرياليستی و سرمايه داری می باشد و در تقابل با پيمان اتالنتيک شمالی يا نا

که پيمان ورشو از ھم پاشيد، تالش نمود تا مناطق مھم  پيمان ورشو ايجاد گرديده، برای حفظ موجوديت خود بعد از اين

در واقع اين پيمان . طق آماده نمايدو ستراتيژيک جھان را بحرانی ساخته و زمينۀ حضور نظامی خود را در آن منا

منحيث مرکز معاملۀ کشور ھای امپرياليستی با استفاده از ماشين جنگی سرمايه راه را برای فروش کاالی سرمايه و 

کمپنی  در اين پيمان، وزيران دفاع کشور ھای امپرياليستی منحيث مديران اجرائی. ھموار می نمايده ئی سود ھای افسان

ايه داری ھميشه در حال معامله بوده و ھر يک از اين مديران در تالش اند تا سھمی بيشتری از اين ھای بزرگ سرم

  . معامله گری ھا را به نفع سرمايه داران کشور ھای شان به دست آورند

گ  از کاخ سفيد تا ار٢٠١۴که در جريان دو سال گذشته، ھياھوی خروج اشغالگران وحشی از افغانستان بعد از  با آن

»  از افغانستان خارج می شويم٢٠١۴ما بعد از « جريان داشته و ھر روز صدای ه ایدولت پوشالی به شکل کر کنند

بار ديگر ثابت ساخت که اشغالگران وحشی به سردمداری امپرياليزم   روز چھارشنبۀ ناتو يکجلسۀبلندتر می شود، اما 

ن کشور را ترک نمی کنند و کماکان ميخ اشغال را بر جگرگاه اين ی خود نرسند، ايئامريکا تا به اھداف ستراتيژيک آسيا

  .مرزو بوم محکمتر می کوبند

دولت » خواست« يادآوری نموده و ٢٠١۴ ناتو از حضور نيرو ھای نظامی خود در افغانستاِن بعد از جلسهدر اين 

موريت جنگی نه أت جديد خود را مموريأشورای امنيت سازمان ملل را بھانه قرار داده و م» اجازۀ«پوشالی کابل و 

  . ملی دولت پوشالی کابل اعالن نموده استضد  دھی اردوی هموريت آموزش و مشورأبلکه م

جنگ « به بھانۀ ٢٠١۴موريت ناتو پس از أم.  وجود ندارد٢٠١۴ و ناتوی پس از ٢٠٠١ھيچ تفاوت ماھوی بين ناتوی 

ن ماشين جنگی امپرياليست ھای جنايتگستر غربی می باشد که نقش موريت ايأدر واقع ادامۀ م» عليه القاعده و طالبان

  .موريت امپرياليزم امريکا به عھده داردأعمده و اساسی را در اين م

  

  »حمالت خودی«وحشت عساکر متجاوزگر از 

 ملی دولتضد ياد می شود و اکثراً در لباس اردوی »  خودیۀحمل«حمله بر نيرو ھای اشغالگر خارجی که به نام 

غربی ايجاد نموده و اشغالگران به اين بھانه، ۀ پوشالی صورت می گيرد، ظاھراً بيم و ترس را بين عساکر خالکوبی شد
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ی به اين بھانه، برای مدتی ئکه اشغالگران امريکا تا جائی. تدابير امنيتی پايگاه ھای نظامی شان را بيشتر ساخته اند

  .ه تعويق انداختندنيروی ھای نظامی دولت پوشالی را ب» آموزش«

کاھش نيافته و ھر از چندگاھی در گوشه و کنار کشوربر نيرو ھای » حمالت خودی«با وجود اتخاذ تدابير شديد امنيتی، 

طالبان وابسته و فاشيست بر عساکر ناتو ظاھراً » حمالت خودی«. اشغالگر خارجی اين نوع حمالت صورت می گيرد

که گويا  ی را بين عده ای از نيرو ھای آزاديخواه، مترقی و انقالبی کشور به وجود آورده مبنی بر اينئشک و ترديد ھا

  !!. اند» نيروی مقاومت«طالبان 

ملی صورت می گيرند که ھيچ ضدتوسط افرادی در اردوی » حمله ھای خودی«به دور از امکان نيست که برخی از 

اثر برخورد ھای غير انسانی و جنايات فجيع اشغالگران غربی، اين افراد دست وابستگی با طالبان مزدور نداشته و در 

  . به چنين حمالت زده و نام ھايشان را منحيث آزاديخواھان در تاريخ کشور ما با خط زرين حک نموده اند

 تن از اين نيرو در چھارشنبۀ ھفتۀ گذشته در نتيجۀ حمله بر عساکر ناتو در واليت پکتيکا سه» حمالت خودی«به سلسلۀ 

ی در واليت فراه نيز يک تن از نيرو ھای اشغالگر غربی ئھمچنان در نتيجۀ حمله بر نيرو ھای ايتاليا. ھا به قتل رسيدند

  . کشته و سه تن ديگر زخم برداشتند

 دم توپ افغانستان کشانده شده اند، ھمچون گوشت» جنگ«عساکر اشغالگر که در بدل دريافت معاش ھای نسبتاً بلند به 

ی نابخردانه جان ھای ئی و غير امريکائعمل نموده و به منظور تطبيق سياست ھای اشغالگرانۀ امپرياليست ھای امريکا

دھند و امپرياليست ھا ھيچ باکی ندارند که اين بدبخت ھا چگونه و به چه تعداد به قتل می رسند  شان را از دست می

و متوسط جوامع امپرياليستی اند که منحيث کارگران تفنگ به دوش در خدمت چراکه اين عساکر اکثراً از طبقات پائين 

  . قرار گرفته اندیسياست ھای تجاوزگرانۀ امپرياليست

  

  ھم خورده مراسم تجليل از خمينی در شھر کابل ب

 تا بيست  ھای خمينی ملوث گرديده، تصميم داشتندگنديدگیعده ای از انسان ھای بی ھويت و جاسوس که افکار شان با 

» تجليل« بنيان گذار رژيم دھشت و وحشت جمھوری اسالمی ايران را ،و چھارمين سالگرد در گذشت خمينی جنايتکار

از راه رسيدند و مراسم اين جواسيس و نوکران ايران را به ھم » حمايت از ارزش ھای ملی« زير نام ینمايند که گروھ

رند، واضحاً معلوم نيست، اما نوکران ايران می گويند که در پس و پشت که کی ھا پشت سر اين گروه قرار دا اين. زدند

  .و اسرائيل دست دارند» دشمنان اسالم«اين گروه 

طرفداران برگزاری مراسم درگذشت خمينی جالد که اکثراً تربيه شده ھای دست حزب وحدت اسالمی می باشد، با حمل 

گفته در مدح او سخنرانی ھا می کردند که » يت فرامرزیمنجی مسلمانان جھان و شخص«عکس ھای خمينی او را 

ملی دولت پوشالی ضدبا مداخلۀ پوليس .  ھم زدندهاز راه رسيده و مراسم آنھا را ب» گروه حمايت از ارزش ھای ملی«

  .اين مراسم مختل گرديد و اشتراک کننده ھا پراکنده شدند

سم، آمادگی ھای الزم را می گيرند و اطفال، نوجوانان و جوانان خودفروخته ھای ايران ماه ھا قبل از برگزاری اين مرا

بخت برگشته و بی خبر از دنيا را گردھم جمع می نمايند تا قبل از برگزاری، آموزش ھای الزم را ببينند و با اکت و ادا 

ن سياسی خود اخالف تا از اين طريق قدرت خود را به رخ مايندی نمئھای رژيم منفور ايران، خودنما» حزب الھی«ھای 

اين وضعيت بيشتر از ھر زمانی در روز ھای ماه محرم يا روز عاشورا از طرف اين جواسيس دامن زده می . بکشانند

رژيم آخوندی ايران با استفاده از جواسيس خود تالش دارد تا از ھر طريق ممکن در دستگاه دولت پوشالی کابل . شود

  . ق نمايدنفوذ نموده و اھداف خاص خود را تطبي

 


