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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ جنوری ٢٨
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢۴ 

  :»ملی« نيروی امنيتی از آغاز حکومت وحشت ۴۵٠٠٠کشته شدن 

 در مجمع اقتصادی داووس در کشور ئی با خبرنگار امريکا ای کهصاحبهمپوشالی کابل در  اشرف غنی رئيس دولت 

 ۴۵جمھور شدم، بيش از  از زمانی که من رئيس«:  چنين گفتئی دلو امسال داشت، با ديده درا۵که به تاريخ  سئيسو

ناگفته پيداست که تلفات وحوش » .دست داده اند را در جنگ از) جانشان(ھزار نيروی امنيتی افغان باالترين ھزينه 

ما آمار دقيق از کشته ھای آنھا آتلفات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی می باشد،  طالبی و داعشی به مراتب بيشتر از

 . نداردوجود

نزديک به  ،٢٠١٨تا سه ماه اول سال » ملی«، از شروع کار حکومت وحشت  متحدمللرف  شده از طبر بنياد آمار نشر

آمده که تنھا متحد  ملل از سوی ھمچنان در گزارش ديگری. نده اغير نظامی کشته و زخمی شد) ۵٠٠٠٠(پنجاه ھزار 

  .نده ازخمی شد غير نظامی کشته و) ١٠٠٠٠( بيشتر از ٢٠١٧در سال 

امپرياليزم  ، ماشين جنگی ناتو،ئیجاری در افغانستان اشغالی را درنده ھای اشغالگر امريکا ن اصلی فجايععامال

خو تر ساختن وحوش طالبی، داعشی و  سازند که با درنده روسيه، کشور ھای غدار و جنايتکار پاکستان و ايران می

ديگر را بريزند،  آنھا را به جان ھم انداخته تا نه تنھا خون يک وشالیتمويل و تجھيز بيشتر نيرو ھای امنيتی دولت پ

   .توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما ھيچ فرصتی را از دست ندھند بلکه در قتل و کشتار

  

  : »صلح«بازار گرم و مکارۀ 

 ھای جنگی و ستمديدۀ ما در طول چھل سال گذشته، قربانی سياست در اين ھيچ جای شک نيست که توده ھای بيچاره و

ُو جواسيس در بعد داخلی و کشور ھای غدار ھمسايه، منطقه و امپرياليست ھا در بعد جنايتکارانۀ وطنفروشان خارجی  ُِ

که  ھمانطوری. ھا وارد نموده است گرديده و جنگ غير عادالنه جاری، بيشترين ضرر و زيان مالی و جانی را به توده

  و ھيچ نقشی نمیبطی به توده ھا نمی گيردرنيز » صلح«نداشته،  در بروز آنجنگ مربوط توده ھا نبوده و ھيچ نقشی 

  .  داشته باشندد در شکل گيری آننتوان
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پاکستان، ( امريکا و دولت دست نشاندۀ کابل از يک طرف و وحوش طالبی و حاميان خارجی آن بين امپرياليزم» صلح«

باشد آن است که حداقل دود سياه و چرکين  به توده ھا داشتهتواند  از جانب ديگر يگانه نفعی را که می) روسيه و ايران

بيشتر از اين مردم زحمتکش و ستمديدۀ ما شاھد مرگ عزيزان و خانه  جنگ وحشيانۀ جاری به چشم توده ھا نمی رود و

  . باشندخرابی شان نمی

ھای طالبی در  ُ ھمراه خود با گدی با تيمنشم ئیُطرف زلمی خليلزاد اين گدی افغانی االصل امريکا از چند روز به اين

 از آجندای  ایهگفت که ھيچ گوش بدون مکث بايد. کنند بحث و مذاکره می» صلح«شھر دوحۀ قطر روی پروژۀ 

و سردمداران کاخ سفيد پوشيده و پنھان ) روسيه و ايران پاکستان،(ره بين حاميان طالبان جنايتکار ذاز زير » صلح«

   .نيست

  روز مذاکره در قطر برای مشورت عازم۶پس از «: تری خود نوشتئيره در حساب تومذاک خليلزاد پس از ختم

دست ه مھمی روی مسايل حياتی ب پيشرفت ھای.  ھا در اينجا بيش از ھر زمان ديگری سازنده بودلسهج. افغانستان ھستم

که  تا زمانی. ده که بايد حل شودمسايلی باقی مان. گرفته می شود زودی از سر کار ما ادامه دارد و مذاکرات ب.آمده است

اين  ًمذاکرات بين االفغانی و آتش بس ھمه جانبه قطعا از جملۀ. نشود، توافقی در کار نيست  مسايل توافقۀروی ھم

  ».مسايل است

کشور ھای  ُسرزمين اشغالی ما چھار بعد دارد، امپرياليزم امريکا، دولت پوشالی کابل، طالبان ودر » صلح«و » جنگ«

 امپرياليزم ئیستراتيژی آسيا. را دارند ِکه ھر يک از اين ابعاد منافع خود) پاکستان، روسيه و ايران(حامی طالبان 

خواھد ادامۀ  می» صلح«جھان حضور نظامی داشته باشند، فلھذا در مذاکرات  امريکا ايجاب می نمايد تا در اين نقطه از

آينده روی  می تضمين گرديده و ھمزمان به برخی از پروژه ھای بزرگی که در پايگاه نظا٩حداقل در  حضور امريکا

   .خطری متوجه امنيت ملی امريکا نشود ًگيرد، ضمانت امنيتی داده شود و ظاھرا تقاضا دارد که از افغانستان دست می

  مواد مخدر،سرسپرده که متشکل از جواسيس، وطنفروشان، جنايتکاران جنگی، مافيای حيث دولت دولت کابل من

کرده و به سرمايه ھای  زورمندان، تکنوکرات ھای از غرب آمده وغيره می باشد در ھفده سال گذشته زر اندوزی

خانه خراب » صلح«که در پروسۀ  خواھد در يک کالم، می» صلح«و » جنگ«ُند، اين بعد از ه اھنگفت دست يافت

   .نگردد

مالی،  که در اوايل مورد حمايت اد شد و به ھوا رفت، پس از اين يک شبه ب٢٠٠١که در اکتوبر  امارت اسالمی طالبان

ايران به آن اضافه شده، از قدرت  نظامی و تخنيکی پاکستان و در سال ھای اخير حمايت مالی و تخنيکی روسيه و

ين ا. درصد خاک افغانستان را تحت تصرف خود قرار دادند ۶٢ که بيشتر از نظامی بيشتر برخوردار گرديدند تا جائی

که خواب ھای شيرين گذشته را ھنوز به ياد دارد، از موضع قدرت حرف زده و  آن ضمن» صلح«و » جنگ«ُبعد از 

در ميز مذاکره  البته نبايد از ياد برد که. خواھد امتياز ھای بيشتری به دست آورد می» صلح«و » جنگ« در پروسۀ

  .منافع باداران خود را فراموش نمی کند

ھيچ قيمتی حاضر  ًوسيه شديدا در تضاد منافع با امپرياليزم امريکا در افغانستان قرار داشته و بهر پاکستان، ايران و

 در جريان ھفده سال گذشته ءملحوظ با تمام قوا نيستند که امريکا در اين گوشۀ دنيا حضور دايمی داشته باشد، به ھمين

بين طرف ھای جنگ » صلح« و حال که زمان حتی منابع بشری نموده طالبان را حمايت مالی، نظامی، تخنيکی و

 در تالش اند تا از ھر طريق ممکن به اين خواست شان» صلح«و » جنگ«ُاين بعد از  وحشيانۀ جاری فرا رسيده

  . برسند

  


