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حمالت هوایی بی ۵۲-بر مواضع طالبان در والیت جوزجان

بمب افکنهای بی ۵2-امریکا قادر به حمل انواع مهمات هستند

وزارت دفاع افغانستان میگوید که شام روز شنبه ،طیارات جنگی بی ۵۲ -امریکای ،بر اهدافی در
والیت جوزجان حمله کرده است.
طیارات بی –  52که نمی انیم از کجا پرواز میکنند ،کشور ما را بار دیگر به خاکدان سیه می
نشانند ،همانگونه که بعد تجاوز بر افغانستان این کار را کردند و همان گونه که بعد از فرار تمام
قرارگاه های مهم نظامی و سالح های ثقیله را در آنها به یک مشت آهن مبدل نموده ،راه خود گرفتند
و رفتند.
مرکز والیت جوزجان ساعات پیش به دست گروه طالبان افتاد.
یعنی اینکه امریکائی ها کامالً تماشاگر اوضاع و احوال افغانستان از نزدیک هستند .آنان تا زمانی
دست به اقدام نمی زنند که یک والیت کامالً سقوط نکند ،بعد وارد معرکه می شوند و بسته والیت
را زیر ضربات هوائی و بی –  ،52خود و خمیر میکنند .اینکه چه تعداد هموطنان بی گناه و بی
دفاع ما در این جنگ کثیف جان های شیرین شان را از دست می دهند ،خمی هم بر ابروی مقامات
امریکائی نمی آید.
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فررا یک سخنگوی سنتکام  -فرماندهی مرکزی امریکا که در خاورمیانه پایگاه دارد
سرهنگ نیکول ِ
 در پاسخ به سوال بی بی سی گفت نمی تواند درباره حمالت مشخص جنگنده های امریکایی حرفبزند اما "نیروهای امریکایی در روزهای اخیر در دفاع از شرکای افغان خود چندین حمله هوایی
انجام داده اند".
همان شرکای افغان که همین امریکائی ها آنان را در میدان رها کردند و شب هنگام فرار را بر قرار
ترجیع دادند و در نتیجه بیشتر از نیم افغانستان در آتش جنگ ،کشتار و دربدری و آوارگی و گرسنگی
و مرض می سوزند .واقعا ً چه بجا گفته اند که" امریکا نه دوست واقعی دارد و نه دشمن واقعی و
هیچگاه هم به تعهدات خود پابند و صادق نبوده است".
به گفته خانم صدف ،طالبان هنگامی که مشغول جمعآوری اسلحه و تجهیزات در لوای ارتش بودند،
مورد حمله قرار گرفتند و حدود  100جنگجوی طالب کشته شده است.
این بدین معنی تواند بود که مقامات مسؤل نظامی امریکا ،فقط مانع جمع آوری سالح در افغانستان
هستند .آنان امیدوارند که افغانستان را سالح خانۀ نظامی جهان بسازند و دگر هیچ .تجارت سالح و
مهمات در آن منطقه سود هنگفتی برای امریکا و متحدین دارد.
به گفته این نماینده پارلمان در حالیکه حمالت هوایی در وقفهها ادامه دارد ،عملیات تعرضی دولت
هنوز آغاز نشده است.
ذبیحللا مجاهد ،از سخنگویان طالبان گفته است که بابر ایشچی ،رئیس شورای والیتی جوزجان و
فرزند احمد ایشچی با  20تن از همراهانش به گروه طالبان تسلیم شده اند .خانم صدف این ادعا را
تکذیب می کند.
از یقین به دور بوده نمی تواند که آنان به طالبان تسلیم شده باشند و بدین وسیله انتقام پدر خود را از
دوستم و داره ماران او بگیرند.
در آن ناکجا آباد ،دوستم به پدری تجاوز جنسی میکند و پسرش را رئیس شورای والیتی مقرر میکند،
یعنی اینکه تو خوب آدم هستی ،خو بر پدرت لعنت.
بیبیسی صحت ادعا دو طرف را تایید کرده نمی تواند.
گزارشهایی هم وجود دارد که امریکا در روزهای گذشته در حمایت از نیروهای افغان ،اهداف
طالبان را در نقاط مختلف افغانستان از جمله هرات مورد حمله قرار داده است.
همزمان با جنگ در والیت جوزجان ،در جبهات مختلف در سراسر افغانستان درگیرهای شدید میان
دولت و گروه طالبان جریان دارد.
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مردم افغانستان با هواپیمای نظامی نوع بی )۵2 -B ( ۵2-امریکایی بعد از حمله  11سپتامبر و به
دنبال آن بمباران مواضع گروه طالبان توسط امریکا در سال  2001آشنا شدند.
از این طیارات در سرنگونی صدام حسین ،رئیس جمهور پیشین عراق و همچنین در "عملیات آزادی
پایدار" که منجر به سقوط گروه طالبان در افغانستان شد ،نیز استفاده شد.
افغانستان
بترسیم که نیرو های نظامی امریکا ،به رهنمائی و تائید پنتاگون ،بمب مادر را بازهم در
ِ
به خاک و خون خفته پرتاب کند و چند خود فروخته مانند ربانی و قیسم فهیم و دوستم و عطا محمد
تاریک و نیز فرد شرف باخته و خائن مانند روان فرهادی ،از امریکائی ها طلب کنند که از بمب
های قوی تر در افغانستان استفاده کنند.
افغانستان را خواب های وحشتناک جو بایدن ،به یک جنگ طوالنی و وحشتناک سوق می دهد و
حکومت پاکستان و استخبارات نظامی آن(آی اس آی) ،در این تنور داغ ،نان خود را پخته می کند
و جمهوری آخندی ایران نیز در این تنور داغ" ،کلوچه" می پزد.
باید بیدار شد ،دست به دست هم داد و کشور را از این ورطۀ هولناک نجات داد .این یگانه راه
پیروزی و رسیدن به صلح پایدار و شرافتمند است .از دنباله روی های تهوع آور و قهرمان سازی
های سفله و قوم پرستی های بی جا بگذرید که هرگز ما را به سرمنزل مقصود رهنمون نخواهد
شد.
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