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 Reports  گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ جنوری ١٣
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨٨ 

ی يکی از سخنگويان  نيکوالس پلنت:افزايش بی پيشينۀ حمله ھای ھوائی دولت پوشالی و اشغالگران امريکائی

 افغانستان در ئیگفت که قوای ھوا» صدای امريکا« با راديو مصاحبهاشغالگران غربی در » حمايت قاطع موريتأم«

که   پرواز جھت حمله بر مواضع طالبان و داعشی ھا انجام داده است، در حالی٢٠۵١ميالدی در مجموع ٢١٠٧سال 

. دھد درصدی را نشان می٢١رسيد که افزايش   حمله می١۶٨٩ھا به  اين نيرو ئیدر سال گذشته مجموع حمالت ھوا

 ٢٠١۶که در سال   را انجام داده، در حالیئی حملۀ ھوا٢۶٠٠ در اين سال بيشتر از ئیافزون بر آن نظاميان امريکا

 ئیدرصدی حمالت ھوا۴٠٠رسيد که نشان دھندۀ افزايش بی سابقۀ   حمله می۶٠٠ به ئی امريکائیمجموع حمالت ھوا

 .باشد  ھا میئیامريکا

 شدت می دھد، با افزايش ئیکه ترمپ در ستراتيژی جديد خود برای افغانستان گفته بود که به حمالت ھوا ھمانطوری

ُ که تاکنون ھزاران تـن انواع مواد مخرب منفجره را بر خاک ما انداخته، به اين گفتۀ خود ئیپيشينۀ حمله ھای ھوا بی
از تلفات غير نظاميان در اين حمله ھا گزارش دقيق و موثق در دست نيست، اما به گزارش که  با وجودی. عمل نمود

 غير نظامی مشمول ٢٠۵ بيش از ئی اشغالگران امريکائی، در نتيجۀ حمله ھای ھوا٢٠١٧ ماه اول سال ٩در » يوناما«

 درصد افزايش را ۵٢ بيش از ٢٠١۶زنان و کودکان کشته و صد ھا غير نظامی ديگر زخمی شده اند که نسبت به سال 

  . دھد نشان می

، باعث کشته و زخمی ٢٠١٧ در سال ئی درنده ھای امريکائیواقعيت امر اين است که افزايش بی سابقۀ حمله ھای ھوا

ھزار نفر را مجبور ھا زحمتکش و ستمديدۀ ما در واليات شمالی، شرقی، غربی و جنوبی گرديده و ده ۀ شدن صد ھا تود

ت فاش أه ھای شان کردند، اما به علت حساس بودن موضوع، ھيچ يک از سرسپرده ھای دولت پوشالی جربه ترک خان

ھمچنان نھاد ھای استعماری نيز تالش دارند تا تعداد .  دقيق و واقعی اين تعداد کشته و زخمی ھا را نداردرقمساختن 

  .  انعکاس دھندواقعی کشته و زخمی ھا را بسيار کمتر از چيزی که به وقوع پيوسته،

 تعداد مجموعی پرواز ھای نظامی دولت پوشالی و اشغالگران غربی به بيشتر از ٢٠١٧ناگفته نماند که در سال 

 پرواز رسيده بود که ٢۴۶٠٠ به ٢٠١۶که تعداد اين پرواز ھای نظامی در سال   پرواز رسيدند، در حالی٣٢٣٨٠

  . دھد نشان میدرصدی را در مجموع پرواز ھای نظامی را ٣١افزايش 
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زحمتکش و ۀ ی که جان ھزاران تودئبه اين ترتيب بايد گفت که افغانستان سال ھای خونين را در پيشرو دارد، سال ھا

ی که بايد منتظر ويرانی خانه ھا، باغ ھا و کشتزار ھای ئرو ھستند، سال ھاه ستمديدۀ ما در آن با خطر جدی مرگ روب

  . ذشته يک روز ھم صدای مھيب طياره ھای جنگی از سر شان دور نشدندمردمی باشيم که در طول چھار دھۀ گ

  

 امپرياليزم جنايتگستر :اعزام يک لوا از نيروھای ويژۀ امريکائی جھت مشوره دھی و کمک به نظاميان دولت پوشالی

ستراتيژی جديد خود برای افغانستان که بخش ھای از آن را تسريع روند آموزش و تجھيز نيرو امريکا پس از اعالن 

گاه بر پاکستان جھت نابودی پناھھای امنيتی دولت پوشالی، افزايش فشار ھای نظامی عليه طالبان و فشار ھای مضاعف 

يق اين ستراتيژی روی دست گرفته دھد، برخی اقدامات را برای تطب ھای تروريست ھا در خاک آن کشور تشکيل می

 نظامی جديد به ٣۵٠٠ نظامی، فرستادن  بيش از ئیتوان به افزايش گستردۀ حمله ھای ھوا است که  از جمله می

اينک در تازه ترين مورد تصميم گرفته .  مليون دالر به پاکستان وغيره يادآوری نمود٢۵٠افغانستان، قطع کمک ساالنه 

  . را جھت مشوره دھی و کمک به نظاميان دولت پوشالی نيز اعزام نمايدئی امريکاۀ ھای ويژاست تا يک لوا از نيرو

موريت آموزش و مشوره دھی أبه اساس نشر اعالميۀ مطبوعاتی از طرف اردوی نظامی امريکا، اين نيرو ھای ويژه م

رسد در   تن می١٠٠ تعداد آنھا به نظاميان دولت پوشالی را به عھده دارد و قرار است اولين بخش از اين نيرو ھا که

ھمچنان جنرال مارک ميلی لوی درستيز امپرياليزم امريکا ھدف از اعزام اين نيرو ھا را . بھار سال آينده اعزام گردد

کمک رسانی به کشور ھای متحد امريکا گفته و تذکر داده که از طريق ھمکاری با عساکر اجير دولت پوشالی قصد 

  . سال آينده ديزاين گرديده، برسد۵٠ تا ٢۵امنيت ملی امريکا که برای دارند تا به اھداف 

شواھد ھمه بيانگر آن است که ستراتيژی جديد امپرياليزم امريکا طوری طراحی گرديده که برای دھه ھای آينده ھيچ 

مريکا در اين منطقه  ائی ديده نمی شود و کماکان ستراتيژی آسيائی و ناتوئیخبری از خروج درنده ھای اشغالگر امريکا

  .از جھان پابرجاست

  

 – غنی" به اساس توافقنامۀ صلح که بين دولت پوشالی :روند آزاد سازی جنايتکاران گلبدينی از زندان ادامه دارد

ی که وابسته به حزب اسالمی ئ، به امضاء رسيد، آزاد سازی آن زندانی ھا"گلبدين" و حزب اسالمی به رھبری "عبدهللا

  . شرايط اين توافقنامه بوداند يکی از

فغانستان که دولت پوشالی کابل به ادامۀ آزاد سازی جنايتکاران منحوس ترين و جانی ترين حزب بنيادگرای اسالمی در ا

ش ھزاران انسان بيگناه را به قتل رسانده و خون ھای بسياری را بر زمين ريخته، در ھفتۀ گذشته در طول عمر ناميمون

 تن از اعضای حزب اسالمی از ۵۵قبل بر اين نيز . ب اسالمی گلبدين را از زندان آزاد ساخت تن از اعضای حز٧۵

  .  ھزار تن از اعضای اين حزب در زندان ھا به سر می برند٣به گفتۀ حزب اسالمی در مجموع . زندان آزاد گرديده بود

ترين و بيکاره ترين دولت ھای پوشالی روی دولت پوشالی کابل يکی از ناکارا ترين، فاسد ترين، جنايتکارترين، مزدور

ًزمين اند که تاکنون تاريخ به خود ديده اند، مخصوصا بعد از پيوستن جانی ترين انسان چھار دھۀ گذشته که مشھور به 

  .قصاب کابل می باشد، بويناکی اين دولت متعفن بيشتر از پيش آزار دھنده گرديد

 

  


