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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠٧ 

  :دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور» آتش بس«طرح مسخرۀ 

) جوزا٢٢( رمضان ٢٧ھدايت داد تا از تاريخ  اشرف غنی رئيس دولت پوشالی کابل به نيرو ھای نظامی تحت امرش 

يکطرفه و به » آتش بس«طالبان جنايتکار و مزدور دست بردارند و در  از تعرض و حمله به)  جوزا٢٧(الی سوم عيد 

داعشی قابل  ًدر برابر ساير نيرو ھای تروريست مخصوصا جنايتکاران» آتش بس«گيرند، البته اين  حالت تدافعی قرار

سه روز عيد را کابل،  کار دولت پوشالی به تعقيب آن طالبان جنايتکار و مزدور در عکس العمل به اين. اجراء نيست

 .اعالن کردند» آتش بس«

جنگ  روزه بين طرفين جنگ وحشيانۀ جاری، موجی از خوشبينی ھا را بين افغان ھای خسته ازچند » آتش بس«اعالن 

ھزاران پيام تبريکی، تغيير  ًکه در جريان چند ساعت شبکه ھای اجتماعی مخصوصا فيسبوک با به راه انداخت، چنان

  .کبوتر صلح ھمراه گرديد ک اشخاص و باالخره نشر صورتک ھایپروفايل صفحات فيسبو

به فغان  ًکه واقعا مردم ما از جنگ ارتجاعی جاری  متفاوت گرفت، يکی اينۀتوان دو نتيج مردم می از اين عکس العمل

د، اما نرت دارو از جنگ و خون و باروت نف ھرچه تمامتر استقبال نموده اشتياق ارسيده و کوچکترين روزنۀ صلح را ب

است جمع وسيعی از مردم ما به اين آگاھی نرسيده اند که جنگ  نتيجۀ دردناک ديگر اين است که ھنوز که ھنوز

متحدانش  ستراتيژی آسيايی امپرياليزم جنايتکار امريکا و متحدانش با امپرياليزم روسيه و وحشيانۀ جاری، جنگ تداوم

پوشالی، طالب، داعش، حقانی و يا ساير  ام نيرو ھای امنيتی و اجير دولتاست و افغان ھای ھر دو سمت اين جنگ به ن

دم توپ چيز ديگری نيستند و در اين جنگ ارتجاعی اين توده ھای   گوشتگروه ھای تروريستی و درگير اين جنگ جز

  .که بيشترين آسيب را از لحاظ مالی و جانی می بينند بيچاره و ستمديدۀ ماست

روسيه و   با امپرياليزمءنافع در جنگ ارتجاعی جاری بين امپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکام که تضاد تا زمانی

پاکستان به عنوان متحدين  ًکه کشور ھای طماع ھمسايه مخصوصا ايران و  وجود داشته باشد، تا زمانیءشرکا

 به منافع شان در اين  و انگليسیئامپرياليست ھای امريکا امپرياليزم روسيه و ھند، قطر و عربستان به عنوان متحدين

نه تنھا به صلح نمی انجامد، بلکه ھر روز شدت و حدت اين جنگ بيشتر گرديده و خون  منطقه از جھان نرسند، جنگ

  .  شوندبيشتری بايد به پای درخت منافع طرف ھای غدار اين جنگ وحشيانه و ارتجاعی ريختانده ھای
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  :ر عثمانیمعمای جنگ زرگری غنی و عبدهللا بر س

 ارنوالی معرفی می کند، ديگری مشاورش میڅکند، ديگر ابقاء يکی به  يکی بر طرف می عجيب مسخره حکومتی، 

شخصی بی  يکی تمام صالحيت ھای يک وزارت را دو دستی تقديم مشاورش می کند و آن ديگری مشاور را سازد،

   .تواند پيدا کرده نمی آدرسش را ھمصالحيتی می گويد که چند روز در حکومت کار کرده و بعد که رفت، 

 تمام صالحيت ھای وزارت انرژی و آب را به قيومی مشاور خود) غ(زمانی آغاز گرديد که  )ع و غ(جنگ زرگری 

 در زمانی) ع( ۀصالحيت شد وزير بی. را بی صالحيت ساخت) ع(داد و علی احمد عثمانی وزير معرفی شده از طرف 

نفر را در بست ھای بلند وزارت انرژی و آب دولت پوشالی  ، چندينردک ھا را تصاحب تمامی صالحيت) غ(که مشاور 

به وزير بی ) غ(اين جنگ زرگری زمانی شديد گرديد که . گرديد) غ(خشم مضاعف  مقرر کرد که اين موضوع باعث

اقدام ديگر مانع  در يکدستور داد که در افتتاح پروژه ای تاپی به ھرات سفر نکند و ھمچنان ) ع(شده ای  صالحيت

   .برق را افتتاح نمايد ۀسفر عثمانی به بلخ گرديد که قصد داشت در اين واليت چندين پروژ

 را از وظيفه منفک و به عوضش معين آن) ع(وزير بی صالحيت شده ای ) غ(ی رسيد که ئجا باالخره جنگ زرگری به

تاخت و تاز ) غ(ًعمال به  ھم در جلسۀ شورای وزيران) ع(، وزارت را سرپرست ساخت، اما قضيه به اينجا ختم نگرديد

دارد، نه تنھا ) ع( چون  ایهابراز کرد و وزير ھم که پشتوان ًنمود و شديدا مخالفت خود را با برکناری علی احمد عثمانی

 يونليکند بلکه حتی قرارداد چند م رود و در جلسات شورای وزيران اشتراک می وزارت می دوباره و مثل ھميشه به

  .ی ساختئدالری را با يک شرکت خارجی امضاء و آن را رسانه 

و ساختۀ دست جان کری بر سر برکناری و ابقای » ملی«که رھبران حکومت وحشت  اين است سرنوشت کشوری

درصد ۵۵(کند  می ھای شان در وزارت خانه ھا جنگ زرگری راه انداخته، در کشوری که فقر در آن بيداد نورچشمی

روز ده ھا حملۀ انتحاری و انفجاری از سوی  ، ھر)درصد بيکار۶٠بيش از (، بيکاری به اوج خود رسيده )رزير خط فق

ی و زمينی از سوی نيرو ھای اجير دولت پوشالی صد ئھوا  و حمالتالدجی وطنفروش و طالبان جنايتکار و داعشی ھا

مجبور و  انه و کاشانۀ شان آواره گرديده،نشانند، روزانه ھزاران انسان از خ میبه ماتم  ھا فاميل را در غم عزيزان شان

 ۵کمتر از (خانمان ساخته، تفاوت طبقاتی  وادار به کوچ اجباری می شوند، معضل کمبود آب ده ھا ھزار فاميل را بی

  ایهبه در)  درصد ثروت اين کشور را در اختيار گرفته۵کمتر از   درصد٩۵ درصد و بيشتر از ٩۵درصد بيشتر از 

جرثومۀ بی کفايت و فاسد عين خيال شان ھم  اما اين دو  گردد، روز اين دره عميق تر می و ھرعميق مبدل گرديده 

  .نيست

 

  


