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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٣٢ 
 

  :افغانستان اشغالی ليون ھا کودک دريسفبار مأوضعيت 

ھای امنيتی در حومۀ شھر کندز  يک منبع امنيتی دولت پوشالی می گويد که در حملۀ وحشيانۀ وحوش طالبی بر پوسته 

ھمچنان در يک يورش ديگر در واليت بغالن نيز . برداشتند  تن ديگر زخم٢٣ تن از عساکر دولت پوشالی کشته و ١٩

 از سوی جنايتکاران ١٣٩٧ دلو سال ١۶ و ١۵اين حمالت به تاريخ ھای . زخمی شدند  تن ديگر۵ عسکر کشته و ١١

  . تن ديگر زخمی شدند٢٨ طالب کشته و ٢٢انجام شده که در نتيجۀ اين حمالت  طالب

درند که در روز ھای اخير باداران آنھا  ديگر را می يک  پوشالی در حالیوحوش طالبی و نيرو ھای اجير دولت

» صلح«پروسۀ مسخرۀ )  ايرانهروسيه، دولت سفاک پاکستان، رژيم خونريز واليت فقي امپرياليزم امريکا، امپرياليزم(

 تا اين پروسه را دارند راه انداخته و در طی روز ھای گذشته ھر يک از حاميان طرف ھای جنگ ارتجاعی تالش را به

  .مديريت نمايند

  

  : هدوح» صلح «نفرانسکمسکو در تقابل با » صلح «نفرانسک

ی و غير ئگوش امپرياليزم جنايتکار امريکا و ھمپيمانان ناتو ًکه قبال نيز گفته شد، ھر يک از غالمان حلقه به ھمانطوری

و  زم غدار روسيه، دولت سفاک پاکستانو امپريالي) امنيتی دولت پوشالی و داعشی ھای خونريز نيرو ھای(ی آن ئناتو

قتل و کشتار توده ھای بيچاره و  در طول نزديک به ھجده سال گذشته تا توانستند در) وحوش طالبی(رژيم جالد ايران 

   .کرده، جنايات فجيع و نابخشودنی را رقم زدند یئستمديدۀ ما و بربادی افغانستان اشغالی درنده خو

ستراتيژيک شان با صرف صد ھا ميليارد دالر در اين مدت به منافع  ی برای دستيابی بهباداران سرسپرده ھای داخل

 ، اما ھيچ يک آنھا به جان مردم انداختندهھمچون دو کفتار وحشی غالمان شان را تمويل و تجھيز کرد رقابت پرداخته و

 هر يک آنھا پروسۀ مسخردارند تا ھ حال تالش. ده نام افغانستان پيروز ميدان گرد بینتوانستند از راه نظامی در مسلخ

» زلمی خليلزاد«امريکای جنايتکار توسط دست پروردۀ خود به نام  به ھمين دليل. را مديريت نمايند» صلح« به نام ای

و تاکنون  از جانب ديگر اربابان طالبان جنايتکار ھم بيکار ننشسته. وحوش طالبی باز نموده است باب مذاکره را با

  .  ساخته اندشان را با غالمان امريکای جنايتکار مساعددوبار زمينۀ مذاکره غالمان 
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 دومی از سوی افغان ھای مقيم روسيه راه اندازی نفرانسکگويند که  ی میئوحوش طالبی و باداران آنھا با ديده درا

 بر ھمگان ھويداست که. یئدر برگزاری آن ھيچ سھمی نداشته، زھی حماقت و ديده درا و دولت روسيه!! گرديده

که قبل از  کرده، چنان  مسکو را کشور ھای طرفدار وحوش طالبی مديريت و راه اندازینفرانسک ھر دو دور مديريت

 اشتراک نفرانسکی که در اين ئسرسپرده ھا  دومی، سفارت روسيه در کابل با تمام جنايتکاران ونسنفراکبرگزاری 

جالب اينجاست که .  اشتراک کندنفرانسک آنھا را ترغيب کرده تا در اين نموده، مالقات ھای جداگانه را تنظيم و ھر يک

 از زبان امپرياليزم "غنی" به نام  ایهو جرثوم  خواسته نشدهای  هآدرس دولت پوشالی ھيچ نمايند  ازنفرانسکدر اين 

  .  گرفت قرارنفرانسکامريکا در مخالفت با اين 

ا بزرگترين صدمات توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما نداشته، ام که جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری ھيچ ربطی به چنان

گرفته  ًنا ھيچ نظری از آنھائمسخره نيز مربوط توده ھا نبوده و مطم» صلح«گرديده، ھمانطور  جانی و مالی را متحمل

ی از يوغ استعمار ئيگانه راه رھا. گذاشت  ھيچ تأثيری روی بھبود زندگی رقتبار توده ھا نخواھدی»صلح«نشده و چنين 

با نيرو ھای مترقی، آزاديخواه، انقالبی، چپ و روشنفکران واقعی زير يک  ستگی توده ھاو استبداد کنونی اتحاد و ھمب

   .جبھۀ واحد ضد استعمار و استبداد اند چتر و ايجاد

  

  


