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 ٢٠١٨ می ٢٢

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠۴ 

  :» درصد خاک افغانستان در کنترول طالبان است۴٠«: ضمير کابلوف

 درصد قلمرو۴٠ روسيه در افغانستان در تازه ترين اظھاراتش گفته است که طالبان ۀويژ ضمير کابلوف نمايندۀ 

 با طالبان شود، ذاکرهموارد  قيمد و از امپرياليزم امريکا خواسته که به صورت مستنافغانستان را در کنترول خود دار

 ھای مستقيم با طالبان و يا ادامۀ جنگ و ذاکرهميا  رو استه که امريکا در جنگ افغانستان با دو گزينه روب چرا

 . خواھد داشتخونريزی که برای سال ھا ادامه

اين گفته ھای   در واقع مستقيم داشته باشد،ذاکراتمرد که امريکا بايد با طالبان کيد داأتازه اش تکابلوف در اظھارات 

کنم  فکر می«: امپرياليزم امريکا است که گفته بود ن، مشاور امنيت ملیوکابلوف در جواب به سخن ھای اخير جان بولت

رھبری مذاکرات صلح را به عھده بگيرد و امريکا از پروسۀ صلح حکومت  که ما می خواھيم حکومت افغانستان

  ».می کند افغانستان حمايت

 که بيشترين بخش مصارف نظامی طالبان جنايتکار و مزدور توسط پاکستان، ايران و  آشکار استاين واضح و

اين کشور ھا به اھداف شان  ابند که يد و تا زمانی اين کمک ھا به طالبان ادامه میًمخصوصا روسيه پرداخت می گرد

ستان، با سرازير نمودن ساالنه ده ھا ميليارد متحدين خود در افغان در افغانستان برسند، در مقابل امپرياليزم امريکا با

خواھند  می که کيد طالبان به اينأت. تا از سقوط دولت پوشالی و دست نشاندۀ خود جلوگيری نمايند دالر تالش دارند

تان به است که از طرف کشور ھای روسيه، ايران و پاکس مذاکره نمايند، در واقع سياستیًمستقيما با امپرياليزم امريکا 

  .طريق مذاکرۀ مستقيم بين طالبان و امريکا، به اھداف شان برسند اين جناوران ديکته گرديده تا از

ماست که گير مانده و ھر روز فرزندان آنھا به نام  و ستمديدۀ  وحشيانه، اين توده ھای بيچاره در اين جنگ ارتجاعی و

 دليل ضعف نيرو ھای انقالبی و مترقی تاکنون شرايط ذھنی سفانه بهأشوند و مت ھای مختلف به خاک و خون کشيده می

  .ی مھيا نگرديده استئھای توده  برای خيزش

  

  : اجرستانجنايات فجيع طالبان جانی و مزدور در ولسوالی 

از چندين روز به اين طرف ادامه داشته و   حملۀ گستردۀ طالبان جنايتکار و مزدور به ولسوالی اجرستان واليت غزنی

دولت پوشالی و توده ھای بيچاره و ستمديدۀ اين ولسوالی را به خاک و  که ده ھا تن را از نيرو ھای امنيتی ضمن آن
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کرده که اين   ادعا ایهًاخيرا طالبان با نشر خبرنام.  خانه را نيز طمعۀ حريق کردند١٢٠بيشتر از  خون کشيدند،

  .پوشالی اين ادعای آنھا را رد می کنند ولتولسوالی را به تصرف خود در آورده اند، اما سخنگويان درغگوی د

رسانه ھا  مشھور به قصاب که خود را سخنگوی طالبان وحشی و جنايتکار معرفی می کند در تماس با ذبيح هللا مجاھد

دھد، اما  در اين ولسوالی خبر می از تصرف کامل ولسوالی اجرستان و تسليم شدن تمامی عساکر اجير دولت پوشالی

به طالبان را رد کرده و می گويد که جنگ بين طالبان و  ری سخنگوی والی غزنی سقوط اين ولسوالیمحمد عارف نو

 پس از حملۀ وحشيانۀ طالبان ايرانی به واليت فراه که باعث سقوط اين واليت. دارد نيرو ھای امنيتی به شدت جريان

   .اشدگرديد، اين دومين حملۀ گستردۀ طالبان تا مرز سقوط يک ولسوالی می ب

را » خندق« ًوحوش طالب که کامال از سوی بادارانشان تمويل و تجھيز گرديدند، عمليات بھاری نزديک به يک ماه قبل

تاکنون صد ھا تن از طرفين در اين   واليت جنگ شديد جريان داشته و١۴اعالن نمودند که پس از آن در بيشتر از 

 تن از طرف طالبان ايرانی و ٣٠٠واليت فراه نزديک به  بهدر حملۀ تھاجمی . جنگ وحشيانه کشته و زخمی شدند

 به ھمين ترتيب ده ھا تن از طرفين در جنگ. امنيتی دولت پوشالی کشته و زخمی شدند  تن از نيرو ھای١٠٠نزديک به 

نطقه از امپرياليستی در اين م که رقابت ھای ولسوالی اجرستان تاکنون کشته و زخمی شدند و اين قتل و کشتار تا زمانی

  .ی آماده گردندئذھنی برای خيزش ھای توده  که شرايط جھان وجود دارد، ادامه خواھد داشت، مگر اين

 

 

  


