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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٣۵(  

                              
ته اند تا بحران جنگ را به شمال کشور انتقال امپرياليست ھای متجاوز به خاک افغانستان درين اواخر تصميم گرف

ولسوالی ھای ارچی و چاردره . بدھند، درين ميان دو واليت قندوز و بغالن از سه ماه به اينسو به شدت بحرانی ميباشد

 و طالبان در جريان است رگيری ھای سختی بين نيروھای دولت دست نشاندهبه شدت زير کنترول طالبان قرار دارد و د

 تن غير نظامی درين ولسوالی درين ھفته ١۵٠ردم چاردره ادعا دارند که در اثر بمباران نيروھای امريکايی بيش از و م

لمانی که ھميشه از رفتن به جنوب و شرکت در جنگ با طالبان ابا ا  اشغالگرھاینيرودرين ميان . به قتل رسيده اند

بسياری از شاھدان در قندوز . زير فشار سنگينی قرار دارندميورزيد، اکنون جنگ به سراغ آنھا به قندوز رفته و 

و خود »  طالب را در اطراف قندوز پياده کرده اند مزدورھليکوپترھای امريکايی نيروھای«ميگويند که ديده اند 

دند، در  دو تانکری که برای ناتو تيل ميبردر اوايل ماه سپتمبر. امريکايی ھا تا حال درين مورد اظھارنظری نکرده اند

باغ اين ولسوالی بريده روھای طالبان ربوده و بعد سر ھردو دريور در انگورباد قندوز به وسيله نيآمنطقه ولسوالی علی 

لمانی از ا گير مانده و فرماندھی نيروھای آبشد و حينيکه ميخواستند اين دو تانکر را از دريا عبور دھند، ھر دو در 

 طالبان درين منطقه از مردم محل خواسته  اين در حالی بود که.ھا را بمباران کنندامريکايی ھا خواست تا اين تانکر 

بودند که جھت کشيدن اين تا نکرھا تراکتور بياورند و خود برای بردن تيل به محل رفته برايشان تيل بگيرند تا تانکر ھا 

 اھالی منطقه به اين خاطر به دور از نفر ١۵٠در حاليکه حدود . سبک شوند و توان کشيدن از ميان آب را پيدا کنند

تانکر ھا جمع شده بودند که يکباره جت امريکايی در فضا ظاھر شد و با پرتاب يک موشک ھمه چيز را زير و رو 

اقی توته ھای سوخته و تکه تکه شده ای مردم ميان آب به حرکت شد و دھھا جسد سوخته و آتش گرفته در ميدان ب. کرد

 اين تعداد را نيروھای جنايتکار و اشغالگر خارجی نفر کشته و زخمی شدند، در حاليکه ١۵٠درين حمله حدود . ماندند

 راه قندوزرام کردن آ طالبان تصميم گرفته اند تا با نا!! داردادامه نفر اعالن کرده اند و گويا تحقيق درين زمينه ٩۵

اما بسياری به اين باورند که با توجه به اھداف امپرياليستی امريکا و . خان ببندندتدارکاتی امريکا و ناتو را از بندر شير

لمانھا را زير فشار قرار دھند و از سوی ديگر کشور ھای آسيای المان دارند از يکطرف ميخواھند، ارقابت ھای که با 

وارخطا شده، اعالن ميکنند که بايد ناتو ميانه را با فشار رو به رو سازد و به اين خاطر از چند روز به اين سو روسھا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اھداف خود را در افغانستان توضيح دھد که خود نشان ميدھد که روسھا روز تا روز از اھداف آنسوی آموی امريکا به 

امريکايی ھا با تمام قوا تالش داشته اند تا ازبکستان را که سه سال قبل نيروھای امريکايی را از . شدت تکان خورده اند

جنگ در .  دادن دولت اسالم کريموف ميباشد  خود بيرون راند، زير فشار بگذارند و يکی از اھداف آنان سقوطخاک

 و خارجی قدرت رفتن را ندارند اداره مستعمراتیبغالن نيز به شدت جريان دارد و در دو کيلومتری بغالن کھنه نيروھاي

  .   خواھد شدمشکل  مزار نيز دچار–و وضعيت طوری نشان ميدھد که راه کابل 

  

   

  


