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  ینمايش »صلح«جنگ ارتجاعی و 
را پشت در ھای بسته در کشور قطر » صلح« نمايشی ذاکراتمطالب  ھا بدينسو با جنايتکاران ه از ھفتاامپرياليزم امريک

گوش  ھای کوچک و بی خطری از جريان اين مذاکرات در صفحۀ تويتر خليلزاد اين غالم حلقه به آغاز نموده که گوشه

 را نداشته و اين ثابت می ھا لسه جی گرديده و ھيچ خبرنگار داخلی و خارجی اجازۀ پوشش خبری اين ئامريکا رسانه 

   .فين به بحث گرفته شده استاستعماری بسيار بين طر  ھا موضوعات و مسايل وطنفروشی ولسهجسازد که در اين 

دارند؟ آيا  ی رائ و رايزنی با مقامات بلندپايۀ امريکاذاکرهمی و قابليت ئواقعيت طالبان توانا ال اينجاست که آيا بهؤس

طالبان صالحيت دارند که بدون ھدايت و  نمايندگان طالبان مستقل اند که برای منافع شان در آينده بحث کنند و آيا

مذاکره کنند؟ تمامی شواھد و اسناد نشان دھندۀ آن است که » صلح« ن با امپرياليزم امريکا روینشامديريت بادارا

فقيه ايران  مزدوران سر سپردۀ امپرياليزم روسيه، دولت مفسد و مستبد پاکستان و رژيم سفاک واليت جنايتکاران طالبی

ارتجاعی عليه رژيم پوشالی کابل را  حشيانه ومی باشند و در جريان نزديک به دو دھۀ گذشته تمامی مصارف جنگ و

وغيره به دست آورده اند، فلھذا طالبان بدون اجازۀ باداران خارجی  از اين کشور ھا، قاچاق مواد مخدر، باج گيری ھا

ملحوظ بحث  به ھمين. برده شد و تعداد ديگری از کشور ھا تاب و توان يک روز نفس کشيدن را ندارند که از آنھا نام

مقامات عالی رتبۀ کشور ھای حامی  ت مذاکره کنندۀ طالبان بدون فوت وقت باأی ھر موضوعی بين خليلزاد و ھيرو

شانزده روز مذاکره پشت دروازه ھای بسته در دور . ساخته می شود ت مذاکره کنندۀ طالبان شريکأطالبان از سوی ھي

روزی بايد ً  بين طرفين به بحث گرفته شده که مطمئنادھندۀ آن است که موضوعات و مسايل بسيار پنجم مذاکرات نشان

  .جزئيات آن ھمگانی گردد

در نھايت به تداوم جنگ يا بحران ديگری کشانده می شود، چراکه يکی از ويژگی  تاريخ ثابت ساخته که چنين مذاکراتی

آفرينی محکوم به  حرانامپرياليزم جنگ طلبی برای رسيدن به منافع بيشتر است و امپرياليزم بدون جنگ و ب ھای

حقيقت تغيير تاکتيک امپرياليزم در نحوۀ استعمار در  »صلح«ھياھوی اخير به ارتباط   به ھمين منظور. نابودی می باشد

» صلح طلب«خواھد خاک به چشم خلق ھای جھان بزند که گويا امپرياليزم  واقع می افغانستان اشغالی می باشد و در

   .ستان پيروز ميدان گرديده استجنگ وحشيانۀ افغان است و در

رسيد، اما ھنوز اھداف  خواست اين است که امپرياليزم امريکا از اشغال افغانستان به برخی از اھدافی که می واقعيت

چون مديريت جنگ افغانستان برای امپرياليزم . برسد ی خود ترسيم کرده که بايد به آنھائستراتيژی آسيابسياری در 
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ھمراه داشته و در جريان ھجده سال گذشته بيش از يک تريليون  ف مالی و جانی بهامريکا مصارف گزا

نظامی آن کشته و يا زخمی شدند و بيشتر از اين  دالر در اين جنگ ھزينه نموده و ھزاران) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

  .ستراتيژی می باشدن نداشته، فلھذا در تالش تغيير تاکتيک برای تطبيق اي توان پرداخت مصارف گزاف اين جنگ را

دارد ادارۀ ترمپ را وادار ساخت  ُبه اھداف باقيمانده که در بعد مالی و جانی برای امپرياليزم امريکا ھزينۀ باال رسيدن

ی به قضايا از ئبدھد، چراکه ترمپ رئيس جمھور ميلياردر امريکا تا رويکرد خود را در قبال جنگ افغانستان تغيير

 نگرد به اين معنی که از تداوم حضور و جنگ در افغانستان از لحاظ عددی شکل آماری می هعينک منافع اقتصادی ب

تا مصارف گزاف را از  از جانب ديگر سخت در تالش است. تواند منفعت برساند چه مبلغ برای امريکا اين جنگ می

     .طريق کاھش تعداد عساکر بيرون مرزی خود کاھش دھد

امپرياليزم امريکا برای   تن کاھش يابد، بازھم٨.٠٠٠ تن به ١۵.٠٠٠ی از ئگر امريکاتعداد درنده ھای اشغالھرگاه 

 پايگاه بزرگ نظامی در مناطق مھم ٩خود ) ھند و ايران روسيه، چين، پاکستان،(ی ئنظارت و کنترول رفتار رقبای آسيا

با پيشرفته ترين   يگاه ھای نظامیامروز ھر يک از اين پا. کرده که برايش کافيست سرزمين اشغالی افغانستان تأسيس

 می ءمجھز بوده و در کمترين زمان قادر به عکس العمل در برابر تحرکات اين رقبا دستگاه ھای استخباراتی و نظامی

ُبيشتر از بعد اقتصادی  است و به قضايا» ھزينۀ کم بازدھی بيشتر« سازی تئوری ملیعدر واقع ترمپ در تالش  .باشد

   .بيند می

بسيار به  شکالتم که پشت جبھۀ طالبان بسيار قوی می باشد، برای امپرياليزم امريکا به دليل اين» صلح« مذاکرات

ھای حامی طالبان در تالش اند تا امپرياليزم امريکا  کشور. ھمراه دارد و فکر نمی شود که به اين زودی ھا نتيجه بدھد

تواند گواه  دن مذاکرات دور پنجم به بيشتر از شانزده روز میخود نرسد و طوالنی ش ستراتيژيکبه باقی ماندۀ اھداف 

   .واقعيت است اين

برخی از کشور ھای عربی،  جنگ ارتجاعی افغانستان منافع کشور ھای امريکا، روسيه، پاکستان، ايران، چين، ھند،در 

ه سھم بيشتر از اين منافع و ھر يک در تالش رسيدن ب ی، دولت پوشالی کابل و گروه منحوس طالبان گره خوردهئاروپا

ھر يک به سھم خويش ھزينۀ جنگ وحشيانه و ارتجاعی در افغانستان را تأمين  می باشد و در طول ھجده سال گذشته

نبايد . نداشته است ويرانی و بربادی افغانستان و قتل عام خلق اسير و در بند اين کشور چيزی به ھمراه کرده که جزء

   .پذير خواھد گرديد بين طرفين به اين زودی ھا امکان» صلح«انتظار داشت که رسيدن به 

  

  

  

  


