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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۰۱/۰۸/۲۰۱۸                                                          افغانستان کیاستراتژ قاتیمرکز تحق    

 ادامهٔ کشتار و اشغال یدو سرٔه امپراطور برا ریشمش 
 

فقط میتواند  تحت  میباشد،با حاکمیت اولیگارشها که غرق بحران ساختاری از سالیان دراز بدینسو امریکا  امپراطوری

ضد انسانی  ادامه ای جنگهای اشغالگرانه به حیات ننگین و صنعتی توسط وسعت و –نظارت وحاکمیت مجتمع نظامی 

به بهانهٔ "تجاوز" به  امریکا ، امپراطوری  2001سپتامبر  11پس از جنایت خود برنامه ریزی کرده ٔ خود ادامه دهد.

 و ،سوریه زده ومالی و، س، عراق، لیبیهای افغانستان ، دست به تجاوزات نظامی پی در پی بر کشور امریکا حریم 

بخصوص  الذکر خود ادامه میدهد. کشور های فوق قوانین بین المللی به جنایات هم خالف تمام اصول و هنوز

سل در لپس از شکستهای مس امریکا  ،ضعیفترین همه است ، فقیر ترین وترین ، فاسدافغانستان که یکی از زخمیترین

، ، آوردن گلبدینمتمرکز ساخته تا با ارسال داعش به شمال کشور بوم ومرز این ، تمام نیرویش را به ی دیگرکشور ها

از  -تثبیت حاکمیت طالبان در نقطه مقابل این ائتالف نامیمون از یک طرف و "ملی ائتالف بزرگ"بالخره با ایجاد  و

ایران را  ، روسیه و، محاصرهٔ چینناامنی آسیای میانه ، پروژهٔ ادامهٔ جنگ ودر طرف دیگر - نوکران کهنه کارخود

، منابع مواد خام ما را به غارت برده وطنفروش در سگ جنگی این دو جناح پلید و با آرامش خاطر به اکمال رسانده و

، بلکه با معتاد ساختن ملیونها انسان در کشور تر از صد ملیارد ساالنه عاید برده اوپیوم نه تنها باال وبا کشت کوکنار و

بدین ترتیب به حیات شوم  و  را در اختیار گرفته  کنترول راه های ترانسیت ،متداوم ساختهما پروسهٔ نابودی ما را 

  در ازای نابودی کشور ما ادامه دهد.خود 

استراتژی جدید امپراطوری در  ،تدر مناطق کم جمعی حاکمیت طالبان و "ملیائتالف بزرگ "این شمشیر دو سره ٔ 

. امپراطور خواهد شد ، سبب ادامهٔ حیات نوکران داخلی وحال زوال است که عدم درک آن ما را به بیراهه سوق داده

یعنی ایجاد "جبههٔ بالخره گامهای عملی در جهت ایجاد پادزهر آن  تحلیل درست از این استراتژی جدید و تجزیه و

 ،، سیاسیتمام نهادهای ملییکی از وظائف اساسی جنبشهای ضد استعماری است که باید  ،نگذاشتصلح واتحاد ملی" 

تاریخی خود را به انجام  مسؤلیت واین دست به کار شده تر عناصر آگاه کشور هر چه زود ، فرهنگی ...وعلمی

 رسانند.

هم در زرادخانهٔ پالنهای  موازی با تولید شمشیر دو سرهٔ  ادامهٔ جنگ، کشتار واشغال با برنامه ریزی دقیق و

دفعتأ اعتراضات اوج ترکیه،  دردوستم " تداوی". در ماه پانزدهم در عمل پیاده گردید استراتژیک امپراطورطرح و

 افزوده شدهخیزشها  دیگری بر وسعت یصاری بهانهٔ دامنه اش روز تا روز وسعت پیدا میکند، بادستگیری ق میگیرد و

توافقات  وبالخره جنرال دوستم پس از مذاکرات و گردیده های معترضین وهمپای آن أمدن دوبارهٔ دوستم ضم خواسته

هنوز عرق پایش خشک نشده بود که دستورمنع اعتراضات را صادر  با نماینده گان دولت دوباره به کشور برگشته و

  -یا حد اقل با استفاده ای ابزاری از آن خود افروختهشده وقبال برنامه ریزی که شاید  -خشم مردم را نموده وآتش 

 هنوز ناروشن بوده و اینکه چه کسی این حرکات ملیونی را مدیریت وهزینه پردازی نمود برای ما) خاموش نمود .

یک جنبش خود جوش بود که بعدأ رویش  سوال در اینجاست که آیا وطالب معلومات دست اول از هموطنان میباشیم. 

یا اینکه از همان آغاز به شکل یک پروژه با بورد های چند  ارگ برنامه ریزی کردند و استرتژیست های پنتاگون و

 بعدی در عمل پیاده شد(.

و  فردای آنروز" ائتالف بزرگ ملی" با اشتراک ومسؤلیت های مهم دوستم در آن از تمام جنایتکاران جنگی قبأل سر

با طالبان در قطر دوره های خود را میپیماید  امریکا سامان داده شده اعالن موجودیت میکند وهمپای آن مالقاتهای 
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 برای جایگزینی آنها در جغرافیای کشور دستور تخلیهٔ نقاط کم جمعیت ولسوالیها به نیروهای امنیتی داده میشود وو

همکاریهای والیت پکتیا با طالبان  اضات ضد ائتالف در هلمند واعتر .بدینتریب جناح مخالف ائتالف زایمان میگردد

نظامی وجغرافیائی کشور میدهد که الزم به تجزیه وتحلیل  –بوی گند وتعفن یک بازی جدید را در ساحهٔ سیاسی 

نوید ، امریکا توسط پدر ناخلف شان  دوسره یا شمشیر و این دو حرامی جدیددرست میباشد . آنچه که روشن است تولد 

 شیم.روزهای بدی را در کشور میدهد که باید با مسؤلیت آمادهٔ جواب وراه حلها با

  

 عکسها با عناوین شان بیان زندهٔ از صحبتهای فوق میباشد که قابل مکث وتأمل بوده ، ثبت تاریخ درد
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