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 ٢٠١٨ مارچ ٢۵
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩۴ 

  :»دھد روسيه به طالبان سالح می«

گويد که   در سرزمين اشغالی ما، در تازه ترين اظھاراتش میئینيروھای اشغالگر و درندۀ امريکا هجان نيکلسن فرماند 

در مصاحبۀ ويژه ای که با راديوی  ئی امريکاه اين فرماند.دھد روسيه از طالبان حمايت کرده و برای آنھا سالح می

او . شاھد اقدامات بی ثبات کنندۀ روسيه در افغانستان می باشد داشت گفت که» بی بی سی«شايعه پراکنی و نفاق افگنی 

. شده استه ادمی بينيم که از آن برای اغراق شديد در تعداد نيرو ھای داعش در افغانستان استف ما روايتی «:می گويد

رھبران افغانستان . تا حدی از آنھا حمايت کنند ًروس ھا بعدا از اين روايت استفاده کردند تا اقدامات طالبان را توجيه و

 می ما. آوردند و به ما دادند و گفتند اين سالح ھا را روس ھا به طالبان داده اند  رائیبرای سرفرماندھی ما سالح ھا

 ».ددانيم که روسيه دخالت دار

ًقاچاق شده و چنين ھمکاری اخيرا ايجاد  کستان به افغانستانيسالح ھا از مرز تاج«: در اين مصاحبه نيکلسن گفت که

 ۀاما ما اين روي. کستان تحت عنوان تمرين ضد تروريستی انجام داده انديتاج ی را در مرزئ ھاانورمروس ھا . شده است

از آن را باقی می  ظيمی سالح با خود می آورند و وقتی می روند مقاديریًقبال ھم ديده ايم، آنھا مقادير ع روس ھا را

   ».گذارند

شود شامل دوربين ھای ديد در شب، مسلسل   سالح ھا و تجھيزاتی که به طالبان کمک میئی امريکاهبه گفتۀ اين فرماند

  . بوده استھای نيمه سنگين و سنگين و سالح ھای کوچک

کمک و حمايت امپرياليست ھای  يندۀ خاص روسيه برای افغانستان به صراحت ازقبل بر اين ضمير کابلوف نما

حيوانات وحشی توسط ھليکوپتر ھا به سمت شمال افغانستان پرده  جنايتکار امريکا از داعشی ھا و نقل و انتقال اين

ياد آوری  وی نمايندۀ روسيهنيز از س» ملل متحد«که حتی اين موضوع در شورای امنيت  جائی برداری نموده بود، تا

   .گرديده بود

اشغالی توسط کشور ھای امريکا،  در اين ھيچ جای شک نيست که جنگ ارتجاعی و وحشيانۀ جاری در افغانستان

غارتگر و طماع دامن زده شده و ھر روز تنور خونريزی قتل و  روسيه، انگليس، ايران، پاکستان و ساير کشور ھای

 که نماينده ھای کشور ھای ستمديدۀ ما توسط اين کشور ھا داغ و داغتر می گردد، اما اين  وکشتار توده ھای زحمتکش
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نشان دھنده و بيانگر واقعيت  کنند، ديگر را متھم به حمايت از طالبان و داعش ھا می جنايتکار روسيه و امريکا يک

ته ھا و گفته ھای شان اين واقعيت روشنفکران انقالبی در نوش ھای پشت پرده ای است که ھميشه نيرو ھای مترقی و

ھای  و حال افشاگری ھای روسيه و امريکا بيشتر از پيش حقانيت گفته ھای انقالبيون و نيرو ھای تلخ را بيان کرده اند

  .رساند ضد استعمار و استبداد را به اثبات می

  

  :عجين شدن خوشی و غم افغان ھا

تيم قدرتمند  ھای نفس گير نزديک به يک ماه گذشته، باالخره تيم کرکت افغانستان توانست با شکست پس از تالش 

اين برد شيرين باعث گرديد تا موجی . کند  راه پيدا٢٠١٩انگلستان در سال   آورۀ٥٠کرکت کشور آيرلند، به جام جھانی 

 شده مشکالت عديدۀ ھمچون فقر، بيکاری،  ھم که ایهبرپا و برای لحظ از خوشی ھا و پايکوبی ھا در سراسر کشور

بود،   از خوشی و سرور توده ھای بيچارۀ ما نگذشته ایهھنوز لحظ. انفجار را فراموش نمايند وحشت، دھشت، انتحار و

شھر لشکرگاه مرکز واليت  که خبر حملۀ انفجاری يک موتر بم در نزديک ميدان سپورتی غازی محمد ايوب خان در

بودند، صورت گرفت که باعث کشته و زخمی شدن  ندی ھا برای تماشای مسابقۀ کشتی رفتهکه ھلم ھلمند در حالی

ُبه وقوع پيوست که تماشاچيان پس از پايان مسابقۀ کشتی در حال بيرون  اين انفجار زمانی.  تن گرديد۵٠نزديک به 

  . بودندشدن از ميدان

ر توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما ھيچ فرصتی را از در قتل و کشتا جنايتکاران وحشی و خونريز طالبی و داعشی که

منفجرۀ   مواد،حالی به چنين جنايتی در ھلمند دست زدند که در روز اول سال نو يک انتحار کننده دھند، در دست نمی

 ۵٠ تن را کشت و بيش از ٣٠نزديک به  ھمراه خود را در بين مردم و در برابر دروازۀ پوھنتون کابل منفجر ساخت و

  .ديگر را زخمی ساختتن 

ًغير نظامی که اکثرا توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما می باشد جزء  چنين جنايات ضد بشری و وحشيانه عليه مردم

جنايتکار  ھای اشغالگر غربی، طالبان وحشی و جنايتکار، داعشی ھای خونريز و ساير گروه ھای وظايف روزانۀ درنده

کابل نيز به ھدايت و دستور مقامات  ه عساکر اجير و مزد بگير دولت پوشالیناگفته پيداست ک. و مزدور می باشند

ن اصلی چنين جناياتی مرتکب می شوند که بايد روزی عامال نظامی اين دولت کثيف روزانه جنايات بيشماری را

  .جنگی با آنھا برخورد صورت گيرد  و ھمچون جنايتکارانئیشناسا

  

  

 

 

  


