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 پتروس  کشتار را در افغانستان افزايش می دھد
خويش است امپراتوری متزلزل استحکام در صدد  امريکا  

  
يکا را در افغانستان  امرناتو وھاجم قوای مفرماندھی تروس با برکناری تحقير آميز مک کرستل، پ

پتروس آمادگی برای کشتار بی سابقۀ افغانھا می  گيرد تا بقايش تضمين گردد و .  دوش گرفته ب

در مرکز ناتو در کابل حلف وفاداری پتروس .  و تعجيز قرار نگيردتوھين کرستل مورد  مثل مک

تحت انقياد درآوردن ان شان به شمول رحيم وردک برای و بردگدر حضور نظاميان امريکائی 

.  ن شدي جوالی که روز آزادی امريکا از قيد استعمار انگليس است، تعي۴ًافغانستان عمدا به روز 

در امريکا  به صاحبان سرمايه اماجشن گرفتند درين روز پتروس و ھمراھانش آزادی امريکا را 

  . ملل را به زنجير غالمی ببندندقول دادند که مردم افغانستان و ساير

 ھزار قوای امريکا را به عھده ١٠٠ کشور و بيش از ۵٠ پتروس رھبری نيرو ھای اشغالگر

نسبت  خواست آزاديخواھانه اش مجازات کند تا خودش توسط صاحبان را گرفته که  ملت افغان 

ال و ؤا بعد از س، سنای امريکيک ھفته بعد از برکناری مک کرستل.   سرمايه مجازات نشود

فکر می کنم : " به سنا گفتاو. ئيد قرار دادأ تقرر پتروس را مورد تء اتفاق آراهجواب تشريفاتی ب

ًواقعا که در چند ماه آينده جنگ ھای شديدی .   که جنگ ھای سختی در پيش رو خواھد بود

  در ماه می .پتروس از حاميان تشديد و تمديد جنگ در افغانستان است."  صورت خواھد گرفت

از ايالت کنتاکی، پتروس در محفل نان شب به افتخار غالمش   حين بازديد غالم حامد کرزی
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با چنين روحيۀ ضد بشری و ."  امريکا بايد عساکر بيشتر به افغانستان بفرستد"اظھار داشت که 

 خود را برای)  برطرفی مک کرستل(انسان کشی، پتروس با آموختن درس از کندن کلۀ گرگ 

  .اده می سازدمآو غارتگری در افغانستان و منطقه ز کشتن مردم افغان و جاودانه ساختن تجاو

  امريکاقبل از تقبل پست جديد، پتروس آمر مک کرستل و قومندان آمريت مرکزی قوای 

 به عوض مک کرستل در واقعيت برای پتروس از نگاه شتقرر.   بودCENTCOM) -سنتکوم(

وخامت اوضاع و ارزش ستراتژيک افعانستان و الکن .  ه و صالحيت استسلسلۀ مراتب تنزل رتب

منطقه، صاحبان امريکا را متقاعد ساخت که در حال کنونی کسی نميتواند بھتر از پتروس عمل 

زايدالوصف جنگ راق به ارتباط تخريب و کشتار قناعت عکند، باالخص اينکه عملکرد وی در 

ۀ صالحيت سنتکوم زپيشبرد جنگ در افغانستان در حو.   ساختطلبان چھار آتشۀ امريکا را فراھم

است که از ھمين جا پنتاگون ميتواند به ساير کشور ھای منطقه طبق نياز امپرياليستی اش و شرايط 

ًپتروس  منحيث قومندان سابق سنتکوم قبال طرح ھای الزم را .  وقت زمينۀ تجاوز را آماده سازد

از مصر تا پاکستان  و از .  ق اھداف ستراتژيک امريکا ريخته استو تحقبرای تجاوزات احتمالی 

طرح اند که سير حوادث در افغانستان و منطقه سرنوشت اين شامل اين ھمه قزاقستان تا ايران 

و امريکا "، ٢٠١٠ جنوری ۴مورخۀ  فرانس پرس شبرحسب گزار.  کشور ھا را رقم خواھد زد

يا و ساير کشور ھای شاخ جنگ ھای ضد شورش در يمن و سومال د کهنسعی می ورزمتحدين ناتو 

بدون ترديد که اين نوع ارزيابی و ."  افريقا را امتداد جنگ جھانی ضد ترور به حساب آورند

ن  اين حق نامشروع را می دھد که به ادث کشور ھای مورد نظر به متجاوزاتفسير سياسی از حو

عيت برای چپاول ثروت ملل دست به تجاوز و غارتگری  تروريزم اما در واقهبھانۀ مبارزه علي

  .بزنند

قوای امريکا عمليات مخفی خود را در " جون گزارش داد که ٣يوناتد پرس انترنشنل به تاريخ 

شرق ميانه، آسيای مرکزی و شاخ افريقا توسعه داده که با در نظرداشت ايران منحيث يک ھدف 

پتروس ھم ايران را ."  مله بر ايران آماده می گردانداصلی، راه را برای روياروئی نظامی و ح

بيشتر را در منطقه دامن ھای رامی آيک تھديد بالقوه در شرق ميانه دانسته که مسابقۀ تسليحاتی و نا

 برای يورش احتمالی بر ًبناء.   فغانستان مداخله می نمايدمی زند و در امور عراق، لبنان، غزه و ا

 راکت ھای ضد راکت ، امريکا تصميم دارد کهحمالت راکتی ايرانايران و دفاع منطقه از 

را در کشور ھای خليج فارس مجاور ايران مانند بحرين، قطر، کويت و    Petroit)(پترويت  
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ون نگھداشته و آنھا ريکا را از شر راکت ھای ايران مصامارات عربی جايگزين سازد تا قوای ام

 .ھدم سازدسوی اسرائيل منه براه را در نيمه 

پتروس برای اين .   آسيای مرکزی از نظر ھا پنھان نمی ماندرفعاليت ھای مخفی و علنی امريکا د

د استفاده قرار می گيرد تا  امريکا را غرض رسيدن به اھداف امپرياليستی اش کمک منظور مور

مرکز به ستان داشت تا از احداث  يک زيغسوی قره ، پتروس سفری ب٢٠١٠  در ماه مارچ .نمايد

" آموزشی"اين مرکز .  اصطالح  ضد شورش که به کمک امريکا اعمار ميگردد، ديدار نمايد

اين دو کشور ايجاد مرکز آموزشی را از جانب . استنظامی خشم روسيه و چين را سبب گرديده 

روسيه و چين بار ھا از امريکا تقاضا .  ضد خويش می پندارندآميز به   يک عمل تحريک امريکا

طبق گزارش واشنگتن پوست . آسيای مرکزی برچيند نظامی خود را از پايگاه ھایوده اند که نم

مچنان از قزاقستان و ازبکستان ديدار نموده تا موافقت اين پتروس ھ، ٢٠١٠ اپريل ١٢مورخۀ 

.  وردآدست ه کشور ھا را به ارتباط استفاده از فضای آنھا توسط طيارات امريکائی و ناتو ب

 بست، اما درين اواخر ٢٠٠۵در خاک آن کشور در سال  يک مرکز نظامی امريکا را ازبکستان

ديدار پتروس از ازبکستان و مالقات وی با اسلم کريموف رئيس جمھور اين کشور زمينه ساز 

 ٢۵فرانس پرس به تاريخ .  خواھد شددرين کشور برگشت نظاميان و ايجاد مراکز نظامی امريکا 

که امريکا از چند سال قبل بدينسو مراکز مھم آموزشی نظامی و ميدان  گزارش داد ٢٠١٠جون 

اعمار نموده و پتروس در مسافرت ) جورجيا و آذربايجان(ھای ھوائی در کشور ھای ناحيۀ قفقاز 

بدينوسيله پتروس سعی دارد که کشور ھای آسيای .  ھم اين دو کشور را از ياد نبرده بودخود 

 به جنگ افغانستان بکشاند و پايه ھای متزلزل امپراتوری امريکا را مرکزی و قفقاز را زيرکانه

  .   استحکام بخشيده و چند صباحی بقای آن را طوالنی سازد

غرض تخريب خاک و کشتار ھم در پست جديد باوجوديکه خاينين به کشور از تقرر پتروس 

پتروس ھا در افغانستان غرق اين را ھم بايد بدانند که اما از خوشی در کاال نمی گنجند، ميھنان 

برخود مانند ببرک کارمل خواھند شد و اوشان بی يار و ياور دور دنيا سرگردان خواھند گرديد و 

  .   و جفای روزگار لعنت خواھند فرستاد


