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   افغانستان- گزارشگران پورتال
  ٢٠١٨ جون ٢۴

  ؟در افغانستان چه می گذرد 

۴٠٩ 

  : پوستۀ امنيتی توسط وحوش طالبی١١به آتش کشيدن 

عده ای از انسان .به داخل شھرھا سرازير شدند) طالبان(مسخرۀ سه روزه، ھزاران بردۀ جنگی » آتش بس«پس از  

از توده ھای ستمديدۀ ما که از جنگ وحشيانۀ جاری به شدت خسته و تعداد  ھای خوش باور و ساده لوح به شمول يک

بيزار شده، با اين خيال خام که گويا رھبری طالبان مستقل اند و به صلح روی آورده، اين برده ھای جنگی را به آغوش 

نطقه و جھان که ھيچ اقدام رھبری طالبان بدون ھماھنگی و ھدايت مستقيم استخبارات م گرفتند، اما غافل از اين

به وضوح » آتش بس«در سه روز . پاکستان، استخبارات ايران و روسيه صورت نمی گيرد» آی اس آی«ًمخصوصا 

به پايان برسد، دوباره به دستور » آتش بس«که روز سوم  ديده شد که صفوف طالبان از جنگ خسته شده، اما قبل از آن

ھای امنيتی و مردم بيچارۀ ما آغاز کرده و ده ھا تن را به خاک و رھبری خود عمليات نظامی و جنگی را باالی پوسته 

، شب گذشته صد ھا طالب بر »آتش بس«که به سلسلۀ عمليات برده ھای جنگی پس از سه روز  ، چنانندخون کشيد

 دو وردک حمله ور شدند که پس از کشته و زخمی شدن ده ھا تن از - پوسته ھای امنيتی ولسوالی جلريز واليت ميدان 

 . عسکر اجير دولت پوشالی را نيز با خود بردند٩٠ پوستۀ امنيتی از سوی طالبان به آتش کشيده و بيش از ١١طرف، 

وردک به اين  -  طالب از واليت ھای لوگر، غزنی و ميدان ٣٠٠وردک، بيش از  -به گفتۀ دفتر مطبوعاتی والی ميدان 

  .  پوسته را به آتش کشيدند١١وستۀ امنيتی را تصرف و از آنجمله  پ١۶پوسته ھای امنيتی حمله ور شدند که در نتيجه 

  

  :تضاد منافع غارتگران منطقه و جھان، مانع اصلی رسيدن به صلح

سازد، صلح است،  ی که انسان ھا را در جوامع طبقاتی مستعمره و جنگ زده، سخت محتاج آن میئيکی از پديده ھا 

ی و در قدرت با اکثريت مطلق توده ئ انسان ھای مفت خور، مافيای ازن مشتچراکه جنگ درۀ عميق تفاوت طبقاتی را بي

وجود می آورد و به ھر اندازه ای که جنگ تشديد گردد به ھمان اندازه بيکاری و فقر در ه ھای زحمتکش و ستمديده، ب

  اما صلح به چه قيمتی و با کی ھا؟ . کند يک طرف و پول و ثروت در سمت ديگری تجمع می

جنگ وحشيانۀ جاری در سرزمين اشغالی ما دارای ابعاد وسيع است و طرفين اين جنگ غير عادالنه، افغان ھا نيستند، 

عساکر اجير دولت پوشالی، طالبان به عنوان برده ھای جنگی، داعشی ھای جانی و ساير گروه ھای (بلکه افغان ھا 
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که کشور ھای غارتگر جھان و منطقه به  ن تا زمانیصرف ھيزم سوخت اين جنگ اند، بنابر اي) تروريستی داخلی

اھداف طوالنی مدت و شوم شان در اين منطقه از جھان دست نيابند، افغان ھا ھرگز روی صلح و آرامی را نخواھند 

  .ديد

توانند  دھند، نمی که اکثريت مطلق آن را اعضای تنظيم ھای جنايتکار جھادی و طالبی تشکيل می» شورايعالی صلح«

توده شبه که در اين چند روز حرکت ھای  چکترين اثری روی آوردن صلح در افغانستان اشغالی داشته باشد، اما اينکو

بيشتر گرديده و از گوشه و کنار ) گروه صلح خواھان ھلمندی، گروه صلح خواھان پيشاور وغيره(ی و مردمی ئ

بيشتر گرديده و يا » صلح« ھای حکومت برای آوردن افغانستان و جھان فرياد ھای صلح خواھی بلند می گردد، يا تالش

که عربستان خواھان تمديد  ًکه امپرياليزم امريکا اعالن نموده که با طالبان مستقيما وارد مذاکره می گردد و يا اين اين

  .   آتش بس گرديده و از طالبان خواسته که صلح برسند، بايد نظری ھرچند کوچک روی اين موضوع داشته باشيم

که کشور ھای غارتگر در  که تضاد منافع کشور ھای مداخله گر در افغانستان فروکش کرده باشد و يا اين در صورتی

که نوکران آنھا در دولت پوشالی کابل و يا گروه طالبان  برخی موارد از تضاد منافع به تفاھم رسيده باشند، احتمال اين

ست برای رسيدن به صلح، اما ه اي نيست و اين تالش ھا در واقع بھانجنايتکار و مزدور به صلح برسند، خارج از امکان

دھد، نه تنھا تضاد منافع کشور ھای غارتگر و ھمسايه ھای طماع ما در منطقه حل  که جھان سياست نشان می تا جائی

تواند به  می» هصلح جويان«نگرديده، بلکه ھر روز اين تضاد ھا تشديد می گردد، پس نبايد انتظار داشت که تالش ھای 

 . ی برسدئجا

  

  


