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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ اپريل ٢۴
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۵۵  

  

 اردوی شاھين در واليت بلخ، جوی در واکنش به کشته شدن دو والی طالبان در واليت ھای شمالی، حملۀ طالبان بر قول

.  تن ديگر زخمی گرديدند٨٠ سرباز و افسر اردو کشته شده و بيش از ٢٠٠در اين حمله نزديک به . خون جاری ساخت

اين حمله بار ديگر با وضاحت نشان داد که رھبری ! به گفتۀ نيويارک تايمز، شھر حتی با کمبود تابوت مواجه شد

شت نيروھای امنيتی حکومت وح

ملی در دست کسانی قرار دارد که 

ی ادارۀ يک جنگ ئحتی توانا

کوچک استخباراتی را نيز ندارند، 

که با گروه بزرگی  چه رسد به اين

. از مخالفان خود درگير جنگ باشند

رھبری کنونی نيروھای امنيتی در 

چنان فساد گسترده غرق است که 

ی آن سالھاست در ئبوی رسوا

آزرده است رسانه ھا مشام ھمه را 

و اين فساد گسترده باعث گرديده 

است تا ھمه روزه ده ھا سرباز فقير 

 .جان شان را از دست بدھند

کشته شدن اين ھمه سرباز در گام 

نخست نشاندھندۀ موجوديت 

جاسوسان مختلف در دستگاه ھای 

ی برسانند که به شدت از آنھا  به محالتاامنيتی است که با استفاده از ضعف مديريت به آسانی می توانند خود را حت

از سوی ديگر کسانی از سوی مقامات حکومت وحشت ملی در چنين اداراتی به کار گماشته شده اند . حافظت می شود
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که نه از اھليت برخوردار اند و نه شايستگی چنين کاری را دارند، اما به علت تعلقات حزبی، سمتی و زبانی در چنين 

اگر به قضيه به گونۀ سرسری نگريسته شود، درست است که اينان . بازان بازی می کنندپست ھای حساسی با جان سر

در خدمت نظامی قرار دارند که در عين حال دشمن توده ھای پابرھنه است، اما نبايد فراموش کرد که تمام اينان در 

اند که به علت بيکاری وافر در داخل کشور و فقر بی پايان جذب نيروھای امنيتی می شوند و در حقيقت کارگرانی 

ًی را به ماتم می نشانند چون ھمين افراد اکثرا تنھا نان آور خانه ھای خود ئنھايت با فدا کردن جان شان، خانواده ھا

ن را ندارند و بايد در بدل پولی که به دست می بسياری از اين سربازان ماه ھا اجازۀ رفتن به خانه ھای شا. ھستند

آورند، مانند کارگر کار کنند و اگر تقدير با آنان ياری کرد، دوباره زنده به آغوش خانواده باز خواھند گشت در غير آن 

  .رو می شونده با سرنوشتی از نوع حادثۀ خونين قول اردوی شاھين روب

ان، در واقعيت امر به ماتم نشاندن صدھا خانواده ايست که فقر آنان را کشتار بيرحمانۀ اين ھمه سرباز توسط طالب

 از ابسياری از اين خانواده ھا حت. مجبور به فرستادن پسران نوجوان و جوان شان به صفوف نيروھای امنيتی می سازد

ری از اين سربازان ماه ھا معاش بسيا. ند، اما با تمام اينھا ناچارند که به چنين کاری تن دھند اخبر عواقب اين کار نيز با

ماھانۀ خود را نيز دريافت نمی کنند، سالی يک يا دو بار قادر به بازديد از خانوادۀ خود می شوند، در خطرناکترين و 

 بعد از کشته شدن به اجساد آنان نيز از سوی مقامات فاسد، خاين، جاھل و پوشالی ابدترين شرايط زندگی می کنند و حت

  . گيرد رت میبی حرمتی صو

ِھمانطوری که کارگر صنعتی، چرخ سرمايه را به گردش در می آورد، اينان نيز به عنوان کارگران نظامی در خدمت 
يا بايد خانواده ھای شان از . به گردش در آوردن نظام پوشالی قرار دارند که ھيچ راه فراری در پيش رو و عقب ندارند

اين دردناکترين رخ اين قضيه به حساب . ان دھند تا خانواده ھای شان زنده بمانندفقر و ناداری بميرند و يا خود شان ج

  .می آيد

رخ دردناکی که برخاسته از ناتوانی جنبش انقالبی در سمتدھی، بسيج و سازماندھی توده ھای ميليونی کشور من جمله 

از آن گردد تا خون فرزندان خلق، در جھت چنين افرادی در مسير دفاع از آزادی ملی، رفاه و ترقی اجتماعی شده، مانع 

 . تحکيم مناسبات استعماری بريزد

 


