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   کابل-کبير 
  ٢٠١٨ مارچ ٢۶

  

  یمشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغال

٩  

  :ت ھزار عسکر مشخص نيس٧٧گروپ خون بيش از 

 در  ھزار عسکر١٧١در تازه ترين گزارشی که به نشر رسانده می گويد که از ) سيگار(امريکا   ادارۀ بازرس ويژۀ

 درصد را تشکيل می۴۵در مرکز منابع بشری اين وزارت ثبت نشده که   ھزار آن٧٧گروپ خون » ملی«دفاع وزارت  

جذب شده، اما » ملی«دوی  ھزار عسکر در ار١۵ بيشتر از ٢٠١٧که از جنوری تا جوالی  در اين گزارش آمده. دھد

به امکانات الزم جمع  دريافته که وزارت دفاع به دليل عدم دسترسی» سيگار«. آنھا تست خون گرفته نشده است از

استخدام می شوند، نمونه گيری خون عساکر را  ًآوری نمونۀ خون و مشخص کردن گروپ خون عساکری که جديدا

ز کشته شدن تعداد زيادی از زخمی ھای عساکر اردو به دليل تزريق خون ا در اين گزارش ھمچنان. متوقف ساخته است

  . اندمبتال شدن صد ھا تن ديگر به امراض گوناگون به دليل تزريق خون ھای آلوده، خبر داده نامناسب و

 او آشکار برخورد مقامات بلند پايۀ نظامی دولت مزدور با زير دستان و عساکر اجيری ر اين گزارش نمونۀ واضح

اين در . لولۀ تفنگ نان بخورند دھند که در بدل معاش ماھانه و به دليل فقر و بيکاری مجبور گرديده اند از نشان می

با عساکر اجير دولت دست نشانده، روزانه از دو طرف اين  شدت گرفتن جنگ بين طالبان و داعشحاليست که به دليل 

در سکوت مرگبار فرو رفته و ھيچ دم نمی » ملی«ت وحشت شوند و رھبری حکوم جنگ ده ھا تن کشته و زخمی می

شان چيز ديگری به   تابوت ھای سنگين اجساد فرزندانفاميل ھای داغ ديدۀ عساکر اجير کشته شده اند که جز زنند و اين

  .دست نمی آورند

  

  :دگذر  تاکنون بيشتر از شش ھزار روز از اشغال افغانستان می٢٠٠١ اکتوبر ٧از 

ی که ئی دنياست، سناريوئ جنا–راز ترين سناريو ھای سياسی  يکی از پيچيده ترين و پر رمز و) ١١/٩(سناريوی   

 ًآن سراسر جھان را به لرزه انداخته و عواقب پس از آن مخصوصا برای افغانستان، ابعاد گستردۀ وحشت و دھشت

  .ده استخاورميانه و تعداد ديگری از کشور ھای نگون بخت جھان بسيار سنگين تمام ش

امپرياليزم  تنھا از عھدۀ نظاميان کار کشتۀ پنتاگون و خفاشان سياسی خفته در کاخ سفيد و پارلمان یئطرح چنين سناريو

کرد، اما  يکه تازی ھای بيشماری می که امريکا در جريان جنگ سرد با وصف آن. تواند جنايتکار امريکا بر آمده می
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ی بر دنيا را برايش حرام کرده بود، ھرچند امپرياليزم ئشيرين آقا ب ھایترسی که از روسيه داشت در اکثر مواقع خوا

روسيه و   شدن باو استحکامات نظامی در اقصی نقاط جھان را به پيش می برد، اما ترس مقابل امريکا پايگاه سازی

 برخورد نمايد، تا خود کمی محتاطانه  تا در سياست ھای خارجیردک ساير امپرياليست ھای جھان، امريکا را وادار می

را بر آسمان کشور ھای نگون بخت ) ۵٢-ب (بارگی صدای غرش  يک  نمود و بهملیعرا ) ١١/٩(که سناريوی  اين

   .بلند و بلندتر ساخت

افغانستان  ر روز از حملۀ وحشيانه و جنايتکارانۀ امپرياليزم امريکا و متحدين جنايتکارش ب۶٠٠٠ با گذشت بيشتر از

ساير کشور ھای خاورميانه و منطقه، کماکان   عراق، ليبيا و سوريه و مداخلۀ مستقيم در اموررب آن باشغالی و به تعقي

و ساير گروه ھای » طالب«، »القاعده«، »داعش«، »تروريزم«بھانۀ  ی داشته و ھر روز بهئکارآ) ١١/٩(سناريوی

  . نمودن ستراتيژی ھای خونين اندملیعتغيير و  تروريستی در حال

افغان   ھزار٢۵٠دھد که بيش از  منتشره در رابطه به جنگ خونين جاری در افغانستان نشان می سته و گريختۀآمار ج

که  با وجود آن. گرديده اند ليون ھا تن ديگر وادار به ترک خانه و کاشانۀ شانيدر اين جنگ کشته و زخمی و م

 عسکر و قراردادی آن ۶٠٠٠رسانده و بيش از به مصرف  امپرياليزم امريکا نزديک به يک تريليون دالر در اين جنگ

ليون دالر يديگر آن معلول و معيوب گرديده، ساير کشور ھای تجاوزگر نيز ھزاران م در اين جنگ کشته و ھزاران تن

گرديده  ، اما کماکان شدت و حدت اين جنگ حفظ اند عسکرخود را از دست داده١١٠٠رسانده و نزديک به  به مصرف

تر گرديده و قتل و کشتار افغان  وجود نيامده، بلکه ھر روز دامنۀ جنگ گستردهه يت نه تنھا بو ھيچ تغييری در وضع

  .افزايش يافته و فقر و بدبختی افزون تر شده است

  

 

  


