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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ اپريل ٠١
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩۵ 

  :طالبان از روسيه به عوض سالح، پول نقد تقاضا کردند

 آنھا اسلحه می ی ادعا کرد که امپرياليزم روسيه از طالبان حمايت می کند و بهئاشغالگران امريکا هچندی قبل فرماند 

امريکا از داعش و دولت پوشالی کابل حمايت  که اين واقعيت که پاکستان، ايران و روسيه از طالبان و دیبا وجو. رساند

اما اين گفته ھای امريست انکار ناپذير؛ کنند،  مزدوران شان را فراھم می می کند و طرفين تمامی نيازمندی ھای جنگی

 نيرو ھای داعش در ئیجاه اب ھا در حال جئیھای قبلی ضمير کابلوف که امريکا  و گفتهئی نيرو ھای امريکاهفرماند

از سوی امريکا،  افغانستان شمالی افغانستان می باشند، بيانگر اين واقعيت تلخ است که جنگ ارتجاعی در واليات

 . گردندروسيه، پاکستان، ايران و ساير کشور ھای طماع منطقه مديريت می

کمک مالی از  افغانستان که گفته روسيه درخواستضمير کابلوف نمايندۀ ويژه امپرياليزم روسيه در  تازه ترين گفته ھای

که ھيزم سوخت جنگ  ديگريست مبنی بر اين سوی طالبان را دريافت کرده و به آن جواب رد داده، گواه واقعيت تلخ

روسيه مديريت گرديده و طرف ھای داخلی اين جنگ ھيچ صالحيتی در  وحشيانه و ارتجاعی جاری از سوی امريکا و

دارند، وابستگی و   ادعاھای استقالليتی که طالبان جانی و مزدور و يا دولت پوشالیۀندارند و با ھم ح راپيشبرد و يا صل

  .ميکنند افشاء داده سرسپردگی و مزدوری آنھا را بادارانشان به خوبی نشان 

نھا در آ کنند که اشتراک طالبان و عساکر اجير و مزدور دولت پوشالی کابل ساده لوحانه فکر می که در صفوف کسانی

 خورده ۀسيلی محکمی بر روی شان ی از سوی حاميان خارجی اين جنگ بايدئحق است با چنين افشاگری ھااين جنگ، ب

، تا ابد به چنين جنگی احمقانه و ئیسالح ھای روسی و امريکا باشند و از خواب غفلت و جھالت بيدار شده و با گذاشتن

 ی که در نتيجۀ سگ جنگی جاری بر تودهئگی ھادبختی ھا و بيچارول تمامی بؤغير آن مس  بگويند، در"نه"ارتجاعی 

پاکستانی، ايرانی و يا ساير  ،ئیًھای زحمتکش و ستمديدۀ ما وارد می شوند، کسانی اند که عمال سالح روسی، امريکا

  .کشور ھای طماع منطقه و جھان را بر شانه می اندازند

  

  : به افغانستانئیاعزام يک ھزار عسکر تازه نفس امريکا
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با طالبان جانی و  خود را به منظور جنگ ۀامپرياليزم امريکا يک لوا از عساکر جنايتکار و خالکوبی شد وزارت دفاع 

نيکلسن به گفتۀ . افغانستان اشغالی اعزام کرده است دولت پوشالی، به» صلح«مزدور و وادار نمودن آنھا به پروسۀ 

 به ئیرسد که با اعزام آنھا در حال حاضر مجموع درنده ھای اشغالگر امريکا می تعداد اين عساکر به يک ھزار نفر

اعزام ھزاران  برای افغانستان را» ستراتيژی جديد امريکا«يکی از بخش ھای مھم و اساسی . رسد می  تن١۵٠٠٠

افغانستان انتقال گرديده و قرار است ھزاران   آن به۵٠٠٠ ًدھد که رسما تاکنون نزديک به عسکر تازه نفس تشکيل می

  .جنايتکار يکجا گردد غارتگر ديگر نيز به اين خيل قاتل و

گذرد و  می وحشيانۀ امپرياليست ھای غربی به سردمداری امريکای جنايتکار بيشتر از شانزده سالکه از تجاوز  با آن

ديگر به اجبار وادار به ترک کشور  ليون ھا تنييگر زخمی و مدر اين مدت صد ھا ھزار افغان کشته، صدھا ھزار د

وضعيت بحرانی و متشنج سياسی، اقتصادی و نظامی اين کشور آشفته و   مثبتی دررييگرديده، اما تاکنون نه تنھا ھيچ تغ

نگ ج نگرديده، بلکه ھر روز جنگ وحشيانۀ جاری شديد و شديد تر گرديده و حاميان اصلی اين مستعمره رونما

طرف ھای خودفروخته و مزدور اين  ارتجاعی و غير عادالنه با سرازير نمودن منابع مالی، بشری و تخنيکی به دامان

ميان اين توده ھای بيچاره، فقير و ستمديدۀ ماست که بار سنگين  در اين. جنگ، آن را خونين و خونين تر ساخته اند

  .دھند ز عزيزترين ھای شان را از دست میکشند و ھر رو شانه ھای شان می جنگ ارتجاعی را به

  

  

  

 

 

  


