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 ٢٠١٨ جون ١٩

 

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠٨ 

  :طالبان، برده ھای جنگی

ھای جنگی کشور ھای پاکستان،  وجود آورد تا صفوف طالبان اين بردهه مسخرۀ سه روزه فرصتی ب» آتش بس« 

مانع و مقاومتی به ساحات تحت کنترول دولت دست نشاندۀ کابل  ران، امپرياليست ھا،عربستان، قطر وغيره بدون ھيچاي

 توان از اين برده ھای جنگی تصوير کلی که می. و واھمه در شھر ھا گشت و گذار نمايند سرازير شوند و بدون ترس

برند و جنگ وحشيانۀ   گويا در عصر توحش به سر میخشن که داشت، ھمانا انسان ھای خسته از جنگ با چھره ھای

ھمين تصوير را در . کشتن و کشته شدن می باشند جاری از سوی بادارانشان باالی آنھا تحميل گرديده و محکوم به

آتش «که در جريان سه روز  توان داشت، چنان نيز می» ملی«وحشت  طرف مقابل يعنی نيرو ھای امنيتی حکومت

در شبکه ھای اجتماعی به ) ع و غ(لم از عساکر اجير و تحت امر حکومت دو سرۀ ف  عکس وبا نشر ده ھا» بس

 . و کشته شدن اندًتوان دريافت که آنھا نيز شديدا مخالف جنگ ارتجاعی جاری اند، اما محکوم به کشتن می وضاحت

 ،)ی امنيتی دولت پوشالیطالب، داعش، حقانی، ساير گروه ھای تروريستی و نيرو ھا(جنگ  صفوف ھر دو طرف اين

بيکاری و جھالت آنھا را به گالدياتور  انسان ھای فقير، بيچاره و فرزندان توده ھای زحمتکش و ستمديده ای اند که فقر،

ميدرند، بلکه ھيچ ترحمی به قتل و کشتار توده ھا و ويرانی افغانستان  ديگر را ھای جنگی مبدل ساخته که نه تنھا يک

   .اشغالی نيز ندارند

  افغان در جنگی کشته۵٠٠ سال به اين طرف به طور اوسط روزانه نزديک به ١٧کنيم که از  ما در کشوری زندگی می

گالدياتور ھای دورۀ بردگی را با  اگر بخواھيم يکی از تفاوت ھای. و زخمی می شوند که ھيچ ارتباطی به آنھا ندارند

الی بيان کنيم، آن اين خواھد بود که در آن زمان جنگ گالدياتور اشغ گالدياتور ھای جنگ وحشيانه و جاری افغانستان

تضاد منافع  گرفت، اما جنگ گالدياتورھا در افغانستان بيشتر روی لذت بردن برده دار ھا صورت می ھا بيشتر برای

  .کشور ھای امپرياليستی و کشور ھای طماع منطقه می باشد

  نه تنھا اعالن کردند که ایهن برده ھای جنگی با صدور اعالميمسخره، رھبرا» آتش بس«پس از گذشت سه روز از 

به صفوف طالبان ھدايت دادند  سه روز عيد را به درخواست دولت پوشالی رعايت نکردند، بلکه با ختم آن» بس آتش«
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وزه و سه ر» آتش بس«اعالن . اشغالگران غربی ادامه دھند تا دوباره به عمليات ھای جنگی شان عليه نظاميان دولت و

برده  که بيشتر از اين رساند، اول اين ًدوبارۀ عمليات ھا، دو موضوع را کامال به اثبات می به تعقيب آن اعالميۀ آغاز

روزانه ده ھا تن از آن ھا  که يکی از قربانيان اصلی جنگ وحشيانۀ جاری می باشند و) صفوف طالبان(ھای جنگی 

ًثانيا خوش باوری عده ای از ساده لوحان را در داخل  سته شده اند،کشته و زخمی می شوند، از جنگ ارتجاعی جاری خ

گفتند طالبان نيروی مستقل اند و ھيچ ربطی با سياست ھای منطقه و  که می و بيرون از دولت نقش بر آب کرد

  !!! ندارندامپرياليست ھا

  

   :»صلح« روز با پای پياده از ھلمند به کابل برای رسيدن به ٣٨سفری به سراب، 

اين  نجامد، اما و ھر جنگی بايد روزی به صلح بيداند را مطلق و ابدی نمی» صلح«و » جنگ« الکتيک، پديده ھایدي

کاذب و غير » صلح«غير آن  گردد که شرايط مساعد و مناسب برای تغيير به وجود آمده باشد در زمانی ميسر می

   .واقعی خواھد بود

 ه بر سر تضاد منافع کشور ھای امپرياليستی و منطقه ھر روز تشديدسر زمين اشغالی ما ک جنگ ارتجاعی امروز در

حال تحکيم پايگاه ھای نظامی خود  امپرياليزم امريکا در. نگرديده است» صلح«گردد، آمادۀ بستری مناسب برای  می

اليزم چين را به منافع امپرياليزم روسيه، رژيم سفاک ايران و امپري ًدر اين منطقه از جھان است که اين موضوع عميقا

گسترش روز  ًاست، پاکستان نه تنھا به منافع خود در افغانستان اشغالی نرسيده، بلکه شديدا نگران خاطر مواجه ساخته

   .مين نمايدأنتوانسته منافع رژيم واليت فقيه را ت جنگ ارتجاعی جاری تا حال. افزون سياست ھای ھند در افغانستان است

ھر راه ممکن  دالنه شانه ھای توده ھای ستمديدۀ ما را خم ساخته و تالش دارند تا با استفاده ازعا سفانه اين جنگ غيرأمت

می گيرند، ھيچ اثری روی کاھش خشونت ھای  سفانه چون راه اشتباه در پيشأاين جنگ را به صلح مبدل نمايند، اما مت

   .گذارند ناشی از اين جنگ نمی

جنگ را  توانند ه دل و خوش باور ما که گويا با راه اندازی اعتراضات مدنی، میاز جوانان ساد در اقدام اخير يکتعداد

 با ١٣٩٧ جوزای ٢٨امروز دوشنبه   روز قبل واليت ھلمند را به قصد کابل ترک کردند و٣٨به صلح مبدل نمايند، 

که راه اندازی   اينرا با خود آوردند، اما غافل از» صلح پيام«آبله و چھره ھای خسته به کابل رسيدند و پرپاھای 

 یئتوان به صلح رسيد، بلکه يگانه راه رھا کند و از اين راه نمی ھيچ دردی را دوا نمی اعتراضات مدنی، گريه و زاری

ی تحت رھبری نيرو ھای ئتوده  توده ھای دربند ما از زنجير ھای استعمار و استبداد کنونی، ھمانا ايجاد جبھۀ واحد

با تشکل پذيری ھرچه بيشتر بستر مناسبی را برای تغيير پديدۀ  استقالل طلب می باشد کهمترقی، انقالبی، آزاديخواه و 

  .  سازندشوم جنگ به صلح مھيا

 

  

  

  

  

  


