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  ٢٠١٧ دسمبر ٠٢
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨٠ 

  : غارتگر ديگر به افغانستان١٠٠٠تصميم اشغالگران امريکائی به اعزام 

 اعالم کرد که ئیقومندان عمومی نيرو ھای اشغالگر غربی در افغانستان در جريان يک کنفرانس ويدئو جان نيکلسون 

 به منظور جنگ عليه طالبان جنايتکار و مزدور به افغانستان امريکائیسال آيندۀ ميالدی يک ھزار عسکر تازه نفس 

 نفری در ميدان ھای جنگ تقسيم ۴٠٠ تا ٣٠٠ی  قرار است به واحد ھاامريکائیاين عساکر تازه نفس . فرستاده می شود

پير «اين در حاليست که با اعالن ستراتيژی جديد . شده و جنگيدن را به عساکر اجير دولت پوشالی آموزش بدھند

 ديگر نيز به افغانستان اعزام گردد و مجموع نيرو ھای امريکائی عسکر ٣۵٠٠، قرار است به شکل رسمی »خرفت

 ھای نظامی و غيرنظامی که به شکل امريکائیالبته تعداد . بيشتر از چھارده ھزار نفر افزايش يابد به امريکائینظامی 

غير رسمی  در افغانستان موجود است و تالش دارد تا از مرگ دولت پوشالی جلوگيری نمايد به مراتب و چندين برابر 

 .ان يادآوری می گرددبيشتر از تعدادی است که به صورت رسمی از موجوديت آنھا در افغانست

 عالوه بر اعزام عساکر تازه نفس در پرتو ستراتيژی جديد خود تالش دارند تا با راه اندازی امريکائیامپرياليست ھای 

که در تازه ترين مورد   و شبانه عرصه را بر طالبان جنايتکار و مزدور تنگ و تنگتر بسازند، چنانئیعمليات ھای ھوا

در عمليات تخريب فابريکه ھای توليد مواد مخدر در ھلمند شرکت کرده و خسارات مالی  F-22جنگنده ھای شکاری 

 افزود که در ئیعالوه بر آن نيکلسون در اين کنفرانس ويديو. زيادی به طالبان جنايتکار و مزدور وارده نموده اند

 درصد ۶۴ل را بر نفوس اين کشور از  تالش می نمايند تا کنترول دولت پوشالی کابامريکاجريان دو سال آينده، ناتو و 

  .  درصد افزايش دھند٨٠به 

 در افغانستان به وضاحت بيانگر آن است که دولت پوشالی کابل با ئیاين چنين اعالن رسمی سر کردۀ اشغالگران ناتو

يتکار و  ميليارد دالر کمک نظامی، کوچکترين تاب و توانی در برابر طالبان جنا۵  ازوجود دريافت ساالنه بيشتر

 و غربی زنده است و امريکائیحيث يک دولت مزدور و پوشالی تنھا به کمک و حمايت اشغالگران  مزدور نداشته و من

  .  اندامريکائیحيات و ممات آن بسته به کمک و حمايت اشغالگران 

  

  :ول در شھر کابلؤتوزيع جواز اسلحه و افزايش روز افزون افراد مسلح غير مس
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رو می ه ندازی با سالح و افراد مسلح روبظامی مبدل گرديده، ھر طرف نظر بيکابل بيشتر به يک قلعۀ جنگی و ن 

ھر گوشه و کنار کابل با نيرو ھای . ًشوی، حتی بعضا متوجه می شوی که پوليس ترافيک نيز با اسلحه مجھز گرديده اند

ی واقعی کلمه ملی نيست، انيت که ھيچ کدام آن ھا به معناشغالگرغربی و نيرو ھای نظامی ھمچون اردو، پوليس و ام

 .رود کنترول می گردند، اما ھر روز وضعيت امنيتی شھر کابل خراب شده می

مين امنيت يک سرک را در شھر کابل ندارد و در موجوديت اين أ تئیوزارت نام نھاد داخلۀ دولت پوشالی کابل که توانا

 قتل و تھديد افزايش چشميگر يافته و با وجود توزيع بی رويۀ سالح توسط اين وزارت ھر روز گراف اختطاف، دزدی،

ًوزارت در طول شانزده سال گذشته و در بدل پول ناچيز به ھر متقاضی، جديدا اين وزارت بی کفايت تصميم گرفته تا 

  .  اجراء نمايدبار ديگر روی توزيع جواز سالح تجديد نظر نمايد و پروسيجر جديدی را برای حمل اسلحه يک

 ھزار مسلح ۴۵می گويد که در شھر کابل بيشتر از » مجلس سنا«ھاشم الکوزی رئيس کميسيون امنيت داخلی و دفاعی 

ول عالوه بر کسانی اند که به صورت رسمی از طرف ؤاين تعداد مسلح غير مس. ول گشت و گذار می نمايندؤغير مس

ناگفته پيداست که ھر . رسد  ھزار نفر می٩٠ و تعداد آنھا به بيشتر از وزارت داخله کارت حمل اسلحه را دريافت کرده

، جنايتکاران جھادی، بورژوا کمپرادور ھا، تعدادی از اعضای بخش »پارلمان«يک از اعضای باطله دانی به نام 

 ده ھا خصوصی، متنفذين شرير مذھبی، اعضای مافيا و فروشنده ھای بزرگ مواد مخدر بی پروا و بدون ھيچ ترسی

دھند که باعث اذيت و آزار توده ھا می گردند و ھيچ  ول را در سطح شھر کابل با خود انتقال میؤمسلح غير مس

  .ممانعتی از سوی دولت پوشالی کابل صورت نمی گيرد

مين امنيت جان و مال مردم آن کشور است، اما وزارت نام نھاد داخلۀ دولت پوشالی أوظيفۀ وزارت داخلۀ ھر کشور ت

کابل که ھيچ کفايتی در برقراری امنيت حتی در سطح شھر کابل ندارد، با توزيع سالح بين مردم به ناتوانی خود اقرار 

  .می نمايد

 

 


