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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩١ 

ستراتيژی جديد امپرياليزم  ۀ يکی از اھداف برجست:بده ھا اشغالگر غربی در واليت فاريا آمادگی ھا برای استقرار

 ٣۵٠٠حکم اعزام بيش از » پيرخرفت«قبل چندی . می باشد امريکا، اعزام ھزاران درندۀ اشغالگر ديگر به افغانستان

امپرياليزم  ًتاکنون صد ھا تن آنھا عمال به افغانستان اشغالی فرستاده شده است، البته  کرد وءی را امضائعسکر امريکا

نموده تا عساکر بيشتری را به افغانستان  امريکا ھمزمان فشار ھا را باالی ساير کشور ھای اشغالگر عضو ناتو وارد

ی ئجاروند جاب. از کشور ھای ناتو را نيز به دست آورده است تعداد ًنمايند و در اين رابطه قسما موافقۀ يکاعزام 

عضو   سران نظامی کشور ھایۀًواليات مختلف افغانستان مستقيما ارتباط می گيرد به موافق عساکر اشغالگر غربی به

  .نستان جابجا گرددناتو که عساکر کدام يک از کشورھای عضو به کدام واليت افغا

قرار  عساکر کشور ھای امريکا و ناروی در واليت فارياب جابجا گرديده، اما در حال حاضر که، ٢٠١۴قبل از سال 

گفته می شود که . نگرديده است  نفری عساکر غربی به واليت فارياب بروند، ھويت آنھا مشخص۶٠است اولين گروه 

البته نبايد از ياد برد که بنابر نزديکی اين واليت با . گردد يت جابجا میناتو در اين وال» حمايت قاطع«نيرو ھای 

سياست ھای  ًاحتماال آن بخشی از نيرو ھای حمايت قاطع در اين واليت جابجا می گردند که بيشتر با ،وسرامپرياليزم 

غالگران غربی در واليت فارياب به تعداد اش گفته می شود که در آيندۀ نزديک. امپرياليزم امريکا ھماھنگی داشته باشند

ی آنھا می ئدھی به نيروھای نظامی دولت پوشالی کابل و حمايت ھوا رسد که وظيفۀ آنھا مشوره  تن می٣٠٠بيش از 

  . ولسوالی فارياب سطح تھديد ھای امنيتی بسيار باال گفته شده است١٠در بيشتر از  در حال حاضر. باشند

    

لمان را که از ھشت سال به ا  دولت پوشالی کابل يک تبعۀ کشورۀ نيروھای ويژ:دت ھلمنلمانی در واليا دستگيری طالب

ماه مارچ امسال که معلوم نيست از چه طريقی وارد  درساخت  اينطرف برای طالبان جنايتکار و مزدور بمب می

لمانی به ايری اين طالب دستگ. حيدرآباد ولسوالی گرشک واليت ھلمند دستگير کردند افغانستان گرديده، در منطقۀ

دارند و در  دھد که در جنگ ارتجاعی جاری جمع کثيری از تند رو ھای کشور ھای مختلف اشتراک نشان می وضوح

  .رسانند بخش ھای مختلف طالبان جنايتکار و مزدور را ھمکاری و ياری می
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توده تن از طرف ھزاران  از سال ھا به اين طالبان جنايتکار و مزدور که :!!!امپرياليزم امريکا صلح می کنندطالبان با 

خاک و خون کشيده و روزانه با راه اندازی  ای زحمتکش و ستمديدۀ ما را به امر و دستور رژيم سفاک پاکستان بهھ

دوزخ مبدل کرده، در جريان شانزده سال گذشته ھرگز آمادۀ صلح با دولت  حمالت انتحاری و انفجاری افغانستان را به

  .  اندطلبانۀ اين دولت دست نشانده جواب رد داده» صلح«بل نبوده و ھميشه به خواست ھای کا پوشالی و مزدور

افغانستان  شيطانی که وسيلۀ تطبيق سياست ھای غارتگرانۀ کشور ھای روسيه، ايران و پاکستان در اين گروه مخوف و

 زی را نمی شناختند، پس از ستراتيژیمرو  حد  اشغالی می باشند و زمانی در سرسپردگی به امپرياليزم امريکا نيز ھيچ

جنايتکاران از سوی امريکای  جديد امپرياليزم امريکا و وارد نمودن فشار ھای مضاعف بر اربابان پاکستانی اين

ی آغاز نمايند و تاکنون چندين بار ئامپرياليست ھای امريکا را با» صلح«جنايتکار، امروز حاضر گرديده تا مذاکرات 

  .ی ھا گرديده اندئامريکا اخواھان مذاکره ب

دارند و در واقع  ًجنايتکار پاکستانی مستقيما به فشار ھای امپرياليزم امريکا باالی پاکستان ارتباط تغيير ديدگاه طالبان

ھا و تحريم ھای نظامی و اقتصادی را که از سوی  خواھد يکبار ديگر با وسيله قرار دادن طالبان، بار فشار پاکستان می

ً پيشنھاد مذاکره که از سوی طالبان به امريکا داده شده، قويا. دد را کاھش دھکن می  شانه ھای آنھا سنگينیامريکا بر

توان گفت که اين پيشنھاد  به يقين می .ی باشدمبه پاکستان نشان دھندۀ وابستگی و سرسپردگی طالبان مزدور و جنايتکار 

دستگاه مخوف آی اس آی و رژيم ضد مردمی پاکستان به امپرياليزم  ننه به ابتکار طالبان، بلکه از سوی سردمدارا

   . استامريکا پيشکش گرديده

 

 

  


