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  ٢٠١٧ جون ٠٧

  

 افغانستان خونين

  

  

در خالل اين سال ھای تجاوز و کشت و خون، حد . ن خود می گردديمدھز افغانستان داخل سال شانرتجاوز امريکا ب

آمار رسمی، رقم تلفات مردم ما را تقربياً . ی متجاوز امريکا و ناتو نابود شده اند تن از عساکر قوا٣٠٠٠اقل بيش از 

. تخمين نموده، اما افراد خبير و غير وابسته آن را به يک ميليون تن کشته  تخمين کرده اندنفر يک صدو پنجاه ھزار 

 فعل و انفعاالت ادارۀ ترمپ چنين از. دھد، می کشد و ويران می کند امريکای متجاوز ھنوز ھم به تجاوز ادامه می

شود که امريکا به اين آسانی افغانستان را ترک نخواھد گفت و آماده است که تا يک ميليون افغان ديگر  استنباط می

 بن که تھداب يک دولت فاسد را در افغانستان بنيان گذاری ٢٠٠١کنفرانس تحميلی دسمبر . را به ھالکت برساند

وجدان "آيا  چيزی به نام . ھای کنونی بود که برای مدت قابل پبش بينی ادامه خواھد يافتکرد، سر  آغاز مصيبت 

شود؟ چه وقت امريکا می فھمد که در  ن امريکائی و متحدين اروپائی ناتو سراغ میادرمغز  متجاوز" انسانی

م می تواند برای امريکا شود؟ شکست در ويتنام و  تجربۀ شکست افتضاح آميز شوروی ھنوز ھ افغانستان برنده نمی

  . و متحدين آموزنده باشد

.  از افغانستان  فرار کردند٢٠١۶ صد ھزار تن نسبت بی امنی و جنگ در سال ۵برحسب احصائيه ھای رسمی، 

حمالت .  وبی خانمان شده اندی تن در سه ماه اخير در افغانستان بی جا٩٠٠٠٠يوناما گزاش داد که حد اقل 
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ی طالبان با حمايت پاکستان و حاميان عرب و  حمالت ھوائی امريکا و دولت دست نشانده تروريستی، يورش بھار

دولت ناتوان و مزدور کابل که غرق  در فساد و گندگی است، . اش زندگی را بر مردم ما سخت تنگ آورده است

    .فان می بازدتوانائی رزمی خود را از دست داده و ھر روز يک منطقه را به نفع طالبان و يا ساير مخال

  

ھا را بر يکی " مادر بم"امريکا : که به ياد داريم در ماه  اپريل دو حادثۀ ضد بشری در افغانستان اتفاق افتاد  طوری

می واين بزرگترين بم غير ات.  پوند مواد منفجره  داشت٢١۶٠٠از محالت واليت ننگرھار افغانستان پرتاپ کرد که  

جود داشت و امريکا خواست که قوت آتش اين  بم  را آزمايش نموده ونتيجۀ انفجار آن  خانۀ امريکا ودرازبود که در 

برای پرتاب اين بم، افغانستان اشغال شده بھترين محل بود که از جانب زعامت دست نشانده در . را ارزيابی نمايد

ضع داعشيان در افغانستان بود درھم کوبيدن موا" مادر بم ھا"امريکا گفت که ھدف از پرتاب . ئيد گرديدأکابل ھم ت

 تن از داعشيان به قتل ٩۴امريکا اعالم کرد که به تعداد . که قبولی اين دليل ھنوز ھم مورد شک و ترديد قرار دارد

خبرنگاران اجازه نيافته اند که محل پرتاب . رسيده اند، الکن منابع مستقل اين ادعای امريکا را تا حال تأئيد نکرده اند

ھنوز ھم " مادر بم ھا"ثريت واقعی و تلفات داعشيان ناشی از انفجار ؤبنابران م. را مشاھده نمايند" امادر بم ھ"

 عسکر دولت ١۴٠ نموده و تسخيردقيقاً  يک ھفته بعد،  طالبان  فرقۀ واليت بلخ را . مورد بحث اھل خبره است

بود که طلبان خواستند به " مادر بم ھا " اين در واقعيت يک حمله انتقامی به جواب پرتاب.مستعمراتی را کشتند

 امريکائی یشوند، بلکه ضربات خود را  کماکان بر نيرو ھا امريکا بفھمانند که نه  تنھا به آسانی از صحنه بدر نمی

ل يطالبان و ساير مخالفان دولت مستعمراتی  کمترين وقعی به  اخطار ترمپ قا. و دولت مستعمراتی وارد می نمايند

  .   دھند والن خود ادامه مینشده به ج

صد خاک افغانستان را در تصرف خود دارند، می کشند و  در ۴٠نظر به گزارش ھای رسمی، طالبان در حدود 

دست دراز طالبان واليات . واليات ھلمند، زابل، اورزگان و قندھار محالت زورآزمائی طالبان است. دھند کشته می

دست گشته و امنيت بغالن و پلخمری رو به خرابی ه تا حال چندين بار دست بقندوز .  شمال کشور را تھديد می کند

ھر روزی که می .  است ھم در زير تھديد طالبان قرار گرفته است" جمعيت اسالمی"بدخشان که زورگاه . رود می

شايد اين ھم يک طرح . شود گذرد، بی کفايتی دولت مستعمراتی و ناتوانی قوای اشغالگر ناتو بيشتر آشکار می

آيا نتيجۀ  معاھدۀ امنيتی دو جانبه بين . خاينانۀ داخلی  و منطقه ئی  ديگری باشد که بگذارند طالبان تاخت و تاز نمايند

امريکا و افغانستان ھمين است که مشاھده می کنيم؟ نتايج مصيبت بار عملکرد ناشی از جنايات امريکا، دولت 
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واقعاً که نيرو ھای . صد ھا ھزار تن کشته و آواره شده اند.  مردم بيچارۀ ما تحمل می کنندمستعمراتی و طالبان را

  .  برند متخاصم تا چه اندازه از کشتار مردم ما لذت می

 

  

 خرابتر گرديده و ٢٠١٨شرايط امنيتی و سياسی افغانستان تا سال "امريکا گزارش داد که "  ادارۀ استخبارات ملی"

اين گفتار از يک سوء اعالم  شکست امريکا تلقی می گردد و از ". بيشتری را متصرف خواھند شدطالبان مناطق 

جريان تجاوز شوروی به . دھد  می!!سوی ديگر خطر افزايش جنگ و اعزام نيرو ھای بيشتر امريکا را بشارت

ی با اطمينان از شکست  نشان داد که سوسيال امپرياليسم شوروویافغانستان و نزديک شدن روز ھای اخير شکست 

احتمالی اش جنگ را سه برابر شدت بخشيد تا ضربات مدھش تری را بر مردم ما تحميل نمايد و ساختار ھای 

ما شاھد عين روش امريکا در . اقتصادی کشور را منھدم کند تا افغانستان فاتح نتواند به آسانی کمر راست نمايد

امريکا بر شھر ھا و قصبات کشور نه به خاطر جلوگيری از پخش نفوذ حمالت ھوائی . افغانستان اشغال شده ھستيم

امريکا به . طالبان است، بلکه به منظور محو کامل مورال مردم کشور است که نتوانند زندگی راحتی داشته باشند

نخواھد اشغال افغانستان ادامه خواھد داد، ولی با وجود ارسال  ھزار ھا  عسکر ديگر،  ھيچگونه پيروزی نصيبش 

رفت، مگر سرانجام شکست وذلت متوجه نيرو خواھندفاسد و بی عزت  خواھند آمد و " عبدهللا"و " غنی"ده ھا . شد

اشغالگران بايد بدانند که تداوم تجاوز، دادن اعتبار بيشتر به . ھای اشغالگر و دست نشاندگان داخلی خواھد گرديد

يکی . در صحنۀ سياسی افغانستان اظھار وجود نمايند" ت ملینيروی مقاوم" حيث  طالبان است که می خواھند من

  .  نتايج تجاوز امريکا ھم ھمين است که به گروه سياه انديش طالبان عمدی يا سھوی چنين اعتبار را بخشيده اند از

را   می ٣١تروريست ھا و يا شايد يک قدرت جھانی انفجار روز . ما شاھد خونريزی ديگری در اخير ماه می بوديم

 تن ١۵٠رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل " غنی"خلق کردند که نظر به گفتار "  وزير اکبر خان"در ناحيۀ 

نوع انفجار در نوع خود در شھر کابل بی نظير بود که از عھدۀ يک . کشته و صد ھا تن ديگر زخمی شدند

شود که  ت در کابل محسوب میيکی از امن ترين محال" ناحيۀ وزير اکبر خان. تروريست عادی بر نمی آيد

ين جا قتل عام مردم  اباز ھم در.  داده استیبيشترين سفارت خانه ھا و منازل مسکونی ارکان دولت را در خود جا

دولت . غنی و عبدهللا به جمله پردازی ھای عوام فريبانه و قلقلۀ گلو اکتفاء کردند. خود  را به چشم سر می بينيم

ما را آگاه نساخته است که چطور تروريست يا تروريست ھا توانستند از دروازه ھای مستعمراتی تا حال مردم 

اگر توطئه ھر چقدر ھم که پيچيده باشد، دولت مستعمراتی کابل مقصر اصلی . امنيتی عبور نموده و فاجعه بيافرينند
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واند که پرده از روی ابھامات ی تچرا دولت مستعمراتی نم. تواند امنيت کشور و مردم را  تأمين  نمايد است که نمی

.  می گرديد٣١اين توطئه بردارد؟ مردم محلی از حملۀ درون و يا راکت صحبت می نمايند که باعث کشتار روز 

که تضاد ھای درونی  ال می کنند که آيا اين فاجعه ربطی با سفر ترمپ به عربستان سعودی دارد و يا اينؤمردم س

ست؟ اگر شبکۀ حقانی و پاکستان مقصران اصلی اند، دولت مستعمراتی چه جوابی به ين انفجار داشته ااناتو نقشی در

 باقی خواھند ه ھميشبرایاالت نزد مردم ما که قربانيان اول اين حادثه ضد بشری اند ؤپاکستان خواھد داد؟ اين س

  . االت شان پاسخ قناعت بخش ارائه گرددؤکه به س  اينمگرماند 

به ھر اندازه ای که نيرو ھای اشغالگر به شکست حتمی . افغانستان ادامه خواھد يافتکشتار تا مدت مديدی در 

کشتار و ويرانی تا روز اخير زوال . نزديک  می شوند، به ھمان اندازه درنده خوئی شان افرايش می يابد

  . تجاوزگران ادامه خواھد يافت و افغانستان سال ھای ديگر خونين باقی خواھد ماند

  

  

  

 

 


