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  افشای اسرار جنگی مبين جنگ امپرياليستی در افغانستان است
  

ليلی بسيار جالب را  اپريل يک مضمون تح٣٠دوست گرامی و ھمکار پورتال محترم آقای موسوی به تاريخ 

من ھم به نوبۀ خود اين موضوع را .  رار جنگی امريکا در افغانستان به ھموطنان تقديم نمودپيرامون افشای اس

با در نظر داشت تحليل از زاويۀ ديگری مورد ارزيابی قرار داده و اذعان می کنم که افشای اسرار اسناد جنگی 

 نيزصيت امپرياليستی جنگ را که بر مردم افغانستان تحميل گرديده خامحترم آقای موسوی، و ھمه جانبۀ عالی 

  .  توضيح می دھد

  

به  را در بر می گيرد، ٢٠٠٩ و دسامبر ٢٠٠۴که زمان بين جنوری اسناد جنگی  ھزار ٩١افشای بيش از 

ه اشغال نسبت برا در افغانستان و مقاومت و نارضايتی مردم را وضاحت کامل کرکتر جنگ کثيف امپرياليستی 

 "گروه مرگ"اسناد ھمچنان پرده از عملکرد .  کشور و روش ضد انسانی نيرو ھای اشغالگر را نشان می دھد

قوای امريکا در ترور مردم و استفادۀ ناتو و امريکا از رذيل ترين افراد و جنگ ساالران و مامورين فاسد بر می 

ناتو تلفات عظيمی را بر مردم ملکی تحميل نموده و اسناد افشاء می کند که قوای اشغالگر امريکا و .  دارد

صرف در يک حملۀ ھوائی در فراه در ماه می .  جنايات بزرگی را روزمره در افغانستان مرتکب می شوند

اسناد .   تن زن ھا بودند٢٨ تن اطفال و ٩٣ انسان بی آزار و بی گناه نابود شدند که از زمره ١۴٠، ٢٠٠٩

دولت پوشالی کابل به  و ضد  مردمی ضد اشغالۀرھ مظا٢٣٧عالوۀ مقاومت مسلحانه، ه جنگی بيان می دارد که ب

  .وقوع  پيوسته است

  

ھم ميتواند با وجوديکه اسناد کليه حوادث خونبار افغانستان و اعمال حيوانی اشغالگران را افشاء نمی کند، با آن

 جنايات شان در حق مردم افغان در پيشگاه  دولت مزدور افغانستان را در ارتکابن ووسيلۀ محکوميت متجاوزا
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 ناميده می شود به بھانۀ نابود ٣٧٣که به نام قوۀ " گروه مرگ"اسناد افشاء می کند که .  جامعۀ جھانی ثابت کند

 و حتی انسان تا حال ده ھا .  ، به قتل می رساندبدانددی را که غير مطلوب ساختن رھبران طالبان، ھر فر

  .   از بين برده شده اند٣٧٣پوليسان نظام مزدور کابل به وسيلۀ قوۀ 

  

را  از   F-15) (١۵ن ھيلوکوپتر ھا، طيارات بی پيلوت و يک جت اف د جنگی افشاء می نمايد که متجاوزااسنا

داری نموده و ، نظام آخندی ايران راکت ھای ضد طياره را از الجزاير خري جنگیبه گفتۀ اسناد.  دست داده اند

ًپاکستان با بازی دوگانه عميقا در تقويت شورشيان افغان و .  ًبعدا آن را در اختيار شورشيان افغان قرار می دھد

از حميد گل رئيس اسبق آی اس آی نام می برد که از شورشيان جنگی  اسناد . شريک است با آنھا ی ھمکار

واقعی بپنداريم نه تعمدی، اين را ًگر احيانا افشای اسناد جنگی ا .  مانند گروه حقانی وحکمتيار حمايت می نمايد

بر افشای اسناد جنگی را بر روابط کابل با اسالم آباد و واقعی ھنوز زود خواھد بود  که تاثيرات و نتايج ھم  

 حالت ستفاده از  قسمتی از نخبگان و پاليسی سازان امريکا با ا.ن نسبت به پاکستان مشاھده کنيمتگنبينش واش

طور مثال ه ب.  رات تاکتيکی را در روش امريکا و ناتو وارد سازندي ميخواھند که بعضی تغيافشای اسرار جنگی

 که اين اسناد طور غير قانونی روی صحنه آمده است، ميتواند ھر چند"سناتور جان کيری اظھار نمود که 

  ."کستان بيان دارداالت عمده را در ارتباط روش امريکا نسبت به افغانستان و پاؤس

  

افشای اسناد جنگی مبين يک جنگ امپرياليستی است که  امپرياليسم برای به قدرت نگھداشتن چند اجير و شرف 

بر حسب گزارش اسناد جنگی، درين چند سال بيش از .   به راه انداخته استاباخته آن را برای تسخير سرزمين م

وارخطائی مقامات امريکا .   استرفته حشت و ارعاب فرو  مردم ملکی کشته شده و تمام کشور در و٢٠٠٠٠

 که چيزی نوی در آن ديده نمی شود که تعجب می دارند طوری است که افشای اسناد را عادی پنداشته و اظھار 

ازينرو به مطبوعات به اصطالح آزاد دستور دادند که بر خبر مربوط به افشای اسناد جنگی بسيار .  آور باشد

    .   ندکيد نورزأت

  

روی جرايد و سايت ھا مزدوران داخلی ھم سخت در اضطراب اند که مبادا اسمای مبارک شان منحيث جواسيس 

ت رکسانی که از خيانت به کشور باکی ندارند و شايد ھم به مزدوری اجانب ھميش مفتخر باشند عبا.  ظاھر شود

     . و رقبای ھم ھويت آنھاخته شدۀ شورای نظارکرزی و برادرانش و گروه خاينان و چند بار فرواند از حامد 

  

             


