
 
 

  سناريوي امپرياليزم امريكا" امن منطقه يجرگه"
  

به تصويب رسيد، با شركت هفتصد تن، ) كرزي و مشرف( كه چند ماه قبل ميان بوش و مزدوران حلقه بگوشش " امن منطقه يجرگه"سناريوي 
  .ار شدجرگه برگزويه  در خيمه ي ل1386 اسد 18، به تاريخ از دو جانب كه جنايتكاران جهادي در صف اول آن نشسته بودند

شوكت عزيز صدراعظم . ، رهبران بنيادگراي متحده مجلس عمل و بزرگان قبيلوي وزيرستان درين جرگه شركت نكرده بودندپرويز مشرف
ان را برائت  دانست و بدينگونه در آغاز كار اين جرگه پاكست"جامعه جهاني"و پاكستان، ظهور بحران طالبي را ناشي از بي كفايتي دولت افغانستان 

  .داد
وسيله راديوي بي بي سي و راديو آزادي بازتاب گسترده اي داشت، رسانه هاي داخلي هم تا توانستند در وصف آن گفتند و سينه ه اين جرگه كه ب
ده بندان گوش آي اس آي و امروز قاله ماهيت اين جرگه را از روي سخنراني هاي رهبران جهادي كه تا ديروز غالمان حلقه ب. چاك كردند

  . و جاسوسي چون داكتر عبداهللا به عنوان معاون اين جرگه به آساني مي توان محك زدامريكا مي باشند
ار اند كساني از پاكستان شكر گز": در افغانستان و پاكستان دانست و گفتعزيزاهللا واصفي، آي اس آي پاكستان را مسوول درگيري هاي كنوني

بود كه با بيان اين جمله، كامره مين ...  اشاره ي واصفي به مجددي، سياف، رباني، قانوني، گيالني و".ور بودندكه تا ديروز نازدانه هاي آن كش
  .حساس چندين ثانيه رباني و سياف را بر صفحه ي تلويزيون فوكس كرد

 هزار نيرو و با متحدان 30پتامبر با بيشتر از  س11افغانستان را به عنوان نقطه اي در استراتيِژي آسيايي اش مي بيند، در امپرياليزم امريكا كه 
اين در حاليكه پاكستان از زمان ايجادش تا امروز به عنوان چوبدست .  ي خود مبدل نمودامپرياليستي اش افغانستان را اشغال و به مستعمره

ي گردد، لذا اداهاي مستقالنه اين دو دولت و  حساب مامپرياليست هاي امريكا و انگليس عمل كرده، يكي از كشورهاي شديداً وابسته به امريكا
  .نان دو طرف، چيز ديگري نمي باشديسناريوهاي لويه جرگه بازي آنها جز خاك زدن به چشم مردم دو كشور و رقصاندن خا

 ساخت و پرورد و در امپرياليزم امريكا جهت حضورش در منطقه، بايد تروريزم القاعده و طالب را كه خود در دهه ي هشتاد ميالدي در پاكستان
 سپتامبر آنرا علم كرد و با اين تمسك دست به اشغال و پياده نمودن نيرو در 11دهه ي نود به اوجش رساند و به عنوان خطر جهاني بعد از 

ن اشغال و طرف جاسوسان و سرسپردگان بنيادگرا و دموكرات آن اي  زد، وضعيتي را به وجود آورده است كه از يككشورهاي بسياري از آسيا
هاي اين تجاوز ها اشتغال داشته، به توجيه كشتار تعبير كرده و از سوي ديگر چون زالوهاي كثيفي به مكيدن خون توده "فرصت طاليي"حضور را 

ور داخلي افغانستان امپرياليستي مي پردازند، ورنه دولت قالده بند پاكستان چيزي نيست كه در برابر اخطار كوچك امريكا مقاومت كند و در ام
اين را مردم افغانستان و پاكستان در سه روز بعد از حادثه يازده سپتامبر تجربه كردند كه چگونه دولت پاكستان . بدون رضايت بادار مداخله نمايد

هاي خود را از افغانستان جاروب  دست پرورده ، پاي تجاوز امريكا به افغانستان ريخت و يكجا با باداره سرزمين و امكانات مادي و معنوي اش را ب
  .كرد

ن و وطنفروش چيز ديگري نيست، هرگز قادر نخواهد بود تا در استراتيژي منطقوي ياين جرگه كه اكثريت اعضاي آن جز مشتي جاسوس، خا
ن و پاكستان زماني به نتيجه مي رسد ي در رفع بحران بي امنيتي ميان افغانستايامپرياليزم امريكا و انگليس تغيير به وجود آورد، زيرا چنين جرگه ها

 شان را ازين منطقه جمع كنند و به كشورهاي شان برگردند، در غير آن جهت استقرار پايگاه هاي دايمي هكه امريكايي ها و انگليس ها بار و بن
  .ي آنها در منطقه و آسيا مي باشدشان در افغانستان و عده اي از كشورهاي آسيايي، ادامه ي چنين تشنجاتي حتمي بوده، جزئي از استراتيژ

 اختالس مي كنند "اري جرگهزهديه شده امپرياليستي براي برگ" فاسد و دزد كه بصورت رسمي و غير رسمي از پول هاي ياين نشست براي مشت
اري اين ز سينه چاك برگ را قلقله كرده، عاشقان"ملي"و يا معاش هاي بلندتر مي گيرند، ايده آل بوده و به اين خاطر چپ و راست كلمه ي 

  . خدمت به نظم نوين جهاني اياالت متحده را به پيش مي برند"مقدس" و وظيفه ي جرگه مي باشند



توده هاي مردم در هر دو كشور اين سناريو را به مسخره گرفته، بسياري از افغان ها در رسانه ها، نشست ها و گشت و گذارها آنرا شگردي از 
زيرا مردم افغانستان مي دانند، در هر نشستي كه داكتر عبداهللا، سياف، . ، كوچكترين اعتنايي به برنامه هاي آن ندارندنان ملي دانستهيسوي خا

  .ي چه مي باشديي چنين جرگه ها بزرگ باشند، معلوم است كه نتيجه... قانوني، دوستم، مجددي، گيالني، رباني و
 پايان مي پذيرد كه توده هاي زحمتكش افغانستان و لتي، فساد و مواد مخدر، زماني درين منطقهكشت و كشتار، بيكاري و فقر، بي امنيتي و بي عدا

پاكستان با رهبري و پيشاهنگي تشكالت انقالبي و ضد امپرياليستي بپاخيزند، نه تنها سلطه ي امپرياليزم كه دولت هاي مزدور و طبقات استثمارگر 
  .ل و برابري واقعي توده اي را برقرار سازندشانرا در ميان آتش و خون براندازند و عد

 
 گروه پيشگام افغانستان
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