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  نشريه پيشرو:  ارسالی 

 
  

  نه امريكا، نه طالب و جنگساالر؛
   فقط نيروي سوم

  
 ستم و استعمار  شکسته مردم افغانستان در طول تاريخ ھيچگاھی لذت زندگی را نچشيده و کمر شان ھميشه زير بار

 سال اخير که گاه زير لوای دروغين سوسياليزم و ٣٠ًمخصوصا در .  را تحمل کرده اندئیآسا ھای دوزخ و بدبختی

تر از گذشته اعمال  ھا زننده مداری و اکنون زير نام دموکراسی و جامعه مدنی اين ستم برابری، گاه دين و شريعت

اين روز و روزگار، مردم افغانستان را سخت به ستوه آورده . ن را به آنجا ببرندگردد و دادرسی نيست که داد شا می

ھا، تجاوزھا و ھزاران جرم و  ھا، فرارھا، خودسوزی ھای منفی، اينک شاھد خودکشی و با نشان دادن واکنش

 روی شان باشد که روزی دريچۀ خوشبختی بر باشيم و ھيچکس به اين باور نمی جنايت ديگر در سراسر کشور می

  . باز گردد

اوباما در مصاحبه با (خواند   کشور جھان که اوباما آن را اشغالگرانه می۴١امروز که از يک طرف نيروھای 

 بيرون راندن ۀ طوالنی دربارهدانيد افغانستان تاريخچ ھمانطوری که می«: امريکا گفت» اس. بی. پی«تلويزيون 

در ) »خچه را حين بررسی ستراتيژی خود درين کشور مد نظر بگيريمنيروھای اشغالگر دارد و ما بايد اين تاري

ھای مردم  افغانستان حضور دارند و از سوی ديگر القاعده و طالبان با تمامی شاخه پنجه ھای خود به کشتار توده

م بد و ھای آنان ھر روز زندگی مرد مستی  خدمت به مردم نداشته، با بدۀ برنامپرداخته، معلوم است که ھردو طرف

ن سرنوشت خود نداشته، آنانی ييمردمی که کوچکترين صالحيتی بر تع. شود بدتر شده، به تباھی و بربادی کشيده می

ھا آلوده بوده، توقع نمايندگی از  گويند، دستان اکثر شان تا مرفق به خون توده مردم می» نمايندگان«که خود را  

يط زندگی دوزخ آسای کنونی مردم افغانستان، نيروی سومی را  بيش نيست، به اين خاطر شرائیآنان  خيال واھ

طلبد، تا از يکسو چنگال نيروھای اشغال کننده از گلوی شان رھا گردد و از سوی  برای جاگزينی ھر دو طرف می

  . ديگر دست نيروھای بنيادگرا بيش ازين حلقوم شان را نفشارد

ی ئرسانند و افغانستان را سکو  ھزار نفر می٧٢ افغانستان به يان که به زودی تعداد نيروھای شان را درئامريکا

با ( شان قرار داده اند، با وعده وعيدھای بسياری که در ابتدای ورود شان به افغانستان ئیبرای رسيدن به اھداف آسيا

يجاد سيستم  دموکراتيک، اۀ با علم کردن پروسبه مردم زجرکشيدۀ افغان دادند،) سقوط طالبان و حمايت جبھۀ شمال

 که اين شھر ويرانه را بر اوج پيشرفت و ترقی خواھند نشاند، ٢٠٢٠ھای کابل  قانونمدار و بازسازی و چاپ نقشه
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 چيزی بر زبان نمی آوردند، »فرصت طالئی« و »المللی دوستان بين«ای را چنان مجذوب نمودند که  جز  عده

باله، ويرانی و سنگربندی چيزی در آن به چشم کابلی که اکنون بعد از سپری شدن ھشت سال جز تعفن، ز

ھا، دستگيری و زندانی و به گلوله بستن و گلو   خانهۀ به تالشی شبانئی امريکاۀدرين مدت نيروی ويژ. خورد نمی

ای در بدترين  ھيچ محاکمه ھا بی  زندان از جمله زندان بگرام که در آن افغان٢۴بريدن مردم اشتغال داشته، 

ھا ھمه  اين. سازند  ھزار دالری را در بگرام می۶٠» ئیطال«ھا به زودی زندان  ئیرند و امريکاوضعيت قرار دا

ھا بعد از سقوط امارت   امريکائی.ھا در افغانستان چه مفھومی داشته است ئیدھد که بازسازی امريکا نشان می

ميل شان برابر بودند و از بربادی طالبی کوشش کردند تا ھرچه جنايتکار تنظيمی، طالبی و دموکراتيکی را که به 

چيزی که امروز خود شان اين دولت را فاسد و  قدرت سوار کنند، ۀآوردند، بر اريک افغانستان خم به ابرو نمی

 ۀھا نسبت به آنان نفرت داشته و ھميشه خواھان محاکم خوانند، در حالی که مردم افغانستان از مدت کفايت می بی

ھای دوقلوی امريکا و يوناما در زمان شکل دادن اين دولت اعالن   لخضر براھيمی نمايندهخليلزاد و. شان بوده اند

 و به اين شکل بار ديگر دست جنايتکاران را برھست و بود مردم باز »کنند عدالت را فدای صلح می«کردند که 

 ازين در به دست آرند و به کشند تا داد دادخواھان را  يوناما صف میۀای سالوسانه بر درواز کردند و امروز عده

 ١۶٠٠ھا که در سال گذشته بيش از   امريکائی.دھند اين صورت برای دادخواھی سرابی را به مردم آدرس می

تر شدن وضع،  کنند که در سال روان ميالدی به علت خونين و پيشبينی میگناه و ملکی را به قتل رساندند  افغان بی

 فراه، زرمت، لغمان، "بکوای" شيندند، "عزيزآباد" شيندند، "زيرکوه"ھا در  ئیامريکا. اين کشتار بيشتر خواھد شد

ولی کوت، ارزگان، درۀ پيچ، گذرۀ  ، نادعلی ھلمند، ھسکه مينه، شاهژيړی، ئیآباد، تگاب، پنجوا ھای جالل فارم

ينکه به خاطر کشتار جالب ا(ھای کور به قتل صدھا افغان دست زده اند  ھرات، لوگر و دھھا جای ديگر با بمباران

 زن و مرد و کودک در عزيزآباد، دولت افغانستان يک افغان را که گويا گزارش غلط داده، به اعدام محکوم کرد ٩٠

 در ئی فرصت طالۀ به اينصورت ثمر).ھا قاتلند و کاسه و کوزه را بر سر او شکست تا کسی نگويد که امريکائی

ھا به عنوان حواريون  ھا و دموکراتيکی ھا و به قدرت رسيدن جنگساالران، تکنوکرات ئیافغانستان با آمدن امريکا

 در صد مردم زير خط فقر رانده شدند، چھار مليون نفر بيکار گشتند، پنج مليون نفر آواره ۶٠کرزی؛ بيش از 

افغانستان را در تيره ھای غربی مردم  ماندند، فساد اداری در دنيا بی نظير گشت، فساد دونرھا، انجوھا و کمپنی

ھای غربی به افغانستان آورده اند، ھمه گم شده  ای که کمپنی  ھزار ميل اسلحه٧٨ (روزی و دربدری غرق کرد

ًھا مخصوصا زنان در تاريخ کشور بينظير شد، فرار از دھات به شھرھا  گراف خودکشی و خودسوزی افغان، )اند

، افغانستان به دخدر، اختطاف اطفال و قاچاق زنان را پرورش داو بيکاری در شھرھا دھھا گروپ مافيای مواد م

 مواد مخدر تبديل گشت که در آن بيش از يک و نيم مليون نفر معتاد شدند، راه جاسوسی ۀبزرگترين کشور توليد کنند

 به ً ھزار جاسوس در افغانستان باز گشت؛ ھمسايگان افغانستان مخصوصا ايران و پاکستان۶٠ کشور جھان با ٢۶

فروشی اطفال و گدايان در شھرھا،  گری زنان، تن  ساعته در افغانستان آغاز کردند؛ گراف روسپی٢۴مداخلۀ 

ھا با معاھدات ستراتيژيکی که با دولت  ئیًمخصوصا پايتخت به اوج خود رسيد و با اين ھمه قرار است امريکا

 بخواھد باال ببرند که در حال حاضر دھھا پايگاه و  رسانده به زودی نيروھای شان را تا دل شانءافغانستان به امضا

 وارد ئیبه اين خاطر گروپ بزرگ انجنيری امريکا. باشد  در سراسر کشور در دست احداث میئیميدان ھوا

ھا در  باشد، از فير بر افغان دانند بھای ھر افغان فقط دو ھزار دالر می اين نيروھا که می. افغانستان شده است

  .بندند ھای شھرھا کوچکترين دريغی نکرده، ھر که را دل شان بخواھد به گلوله می هھا و جاد راه
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مردم در . طالبان که پنج سال در افغانستان حکومت راندند، در روابط نزديکی با استخبارات پاکستان قرار دارند

د، مواد مخدر را ھای مکاتب را بستن مدت حکومت شان از ھيچ نعمت زندگی برخوردار نبودند؛ آنان دروازه

گسترش دادند، شنيدن موسيقی را ممنوع نمودند، به زور و استبداد حکومت کردند، در بازسازی گامی بر نداشتند و 

حال که در برابر . دادند کوچکترين برنامۀ خدمت به مردم نداشته و جز خود کسی را حق کوچکترين بيانی نمی

رين توجھی به زندگی مردم نداشته، در ميان مردمی که ھيچ پيوندی جنگند، کوچکت ھا و دولت افغانستان می خارجی

کنند و  کشند، از مردم باج ستانی می نه با دولت و نه با نيروھای امنيتی دارند خود را منفجر کرده، کارگران را می

ين ترتيب بسياری کنند و به ا  نفر را توته توته می٣٣با اين گمان که روندگان به ايران عساکر اردوی ملی ھستند، 

ھا ازين رقابت برای  دھد و خارجی ھا در افغانستان را افزايش می از عملکردھای آنان زمان حضور خارجی

مردم اميد زندگی بھتر را  با به قدرت رسيدن طالبان ھرگز ندارند و به اين . برند حضور درازمدت شان سود می

لذا مردم در . زنند عدالتی دست و پا می  از فقر، بيکاری و بیصورت در ميان دو نيرو گير مانده، در بحر بيکرانی

تا حال ساکنان  اکثر واليات کشور بر ضد . بندند ھای عمومی را می حاالت بسياری دست به تظاھرات زده، راه

 ، دولت افغانستان و طالبان دست به تظاھرات زده اند که اين خود عمق نارضايتی عمومیئیاعمال نيروھای امريکا

  .گذارد، تظاھراتی که نمونۀ آن در بسياری از کشورھای جھان ديده نشده است مردم را در برابر اينان به نمايش می

اين . ماند و آن اين که به فکر ايجاد نيروی سومی باشند با تمام موارد باال برای مردم افغانستان يک راه باقی می

و خارج کشور، سران قومی که تا حال ننگ وابستگی و تواند از روشنفکران آزاديخواه در داخل  نيرو می

خواری را نداشته، افراد دموکراتی که در خدمت اين دو نيرو قرار نداشته و جريانات سياسی که تا حال به ھيچ  ريزه

زورگوئی خوش آمد نگفته باشند، با افراد صفوف تمام جريانات سياسی که به واقعيت وطنفروشانه، استبدادگرانه و 

ھا و کوتاه   مردمی رھبران شان پی برده باشند، در يک جبھه واحد جمع و از طرق مختلف در اخراج خارجیضد

گيری رھبران  اين نيرو قادر خواھد شد تا در جريان شکل. نمودن دست ھمسايگان و مزدوران شان تالش نمايند

ای منطقه و جھان و پافشاری بر روی  متقابل با ھمسايگان، کشورھۀواقعی خود را پيدا کنند و با داشتن رابط

زيرا آنانی که دست شان . ھای مردم از شرايط خونبار کنونی تالش نمايد استقالل، آزادی و بيطرفی در نجات توده

 قليلی اند که شمار  ایمان خون و آتش را داده اند، عدبه خون مردم آلوده است و در فروش کشور دست داشته و فر

 برای کشور طراحی کرده در آن خوشبختی ملت نامراد ئیرسد و با طرد اينان ميتوان فردا نمیشان به دو ھزار نفر 

خواھد و آسان نيست، ولی اين شعار اگر از ھمين فردا مطرح گردد  ما رقم خورده باشد، با اين که اين کار زمان می

  .   ردای افغانستان کار ساز خواھد بود برای ف!که نه امريکا و جنگساالران و نه طالبان؛ در راه ايجاد نيروی سوم

 


