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  ؟دگذر در افغانستان چه می
۴٧۵ 

ا امريک  روز برگزاری انتخابات رياست جمھوری در٢٠٢٠مبر  نو٢٢ : »صلح«بازی جديد امپرياليزم امريکا زير نام 

انتخابات از ھر گزينۀ ممکن استفاده  برای برنده شدن دوباره در اين» پير خرفت«به گفتۀ رھبر کوريای شمالی، . است

يکی از اين گزينه ھا به ظاھر پايان بخشيدن به جنگ وحشيانه و . نمايد می کند تا آرای مردم امريکا را به خود جلب

جنگ عليه «بھانۀ  امپرياليزم جنايتکار که به.  نيمه فيودالی است–ره به دو دھه در افغانستان مستعم ارتجاعی نزديک

افغانستان را مورد حمله قرار داد، حال و پس  ، تروريزم خود ساختۀ خودش، وحشيانه از زمين و ھوا خاک»تروريزم

کس پنھان که بر ھيچ  دھد، در حالی انداخته که به اين جنگ خاتمه می  سال سر و صدا راه٢٠از گذشت نزديک به 

رساندند و  می خواستند اين جنگ را در ھمان روز ھای اول به پايان جنايتکاران کاخ سفيد و پنتاگون می نيست که اگر

امپرياليزم امريکا چنين برنامه ريزی کرده بودند،  ستراتيژيست ھایھيچ نياز به طوالنی شدن اين جنگ نبود، اما چون 

   .شد بايد اين جنگ طوالنی می

وضعيت دار و دستۀ نوکر و چاکر امپرياليزم امريکا از  بين امريکا و طالب،» صلح«يگر ھياھوی از طرف د

 گرفته تا سر دسته ھای تنظيم ھای جنايتکار جھادی و غير جھادی را خراب کرده و دلھره تکنوکرات ھای از غرب آمده

خواب را از چشمان آنھا  نايتکار طالبو ترس سراپای آنھا را فراگرفته و ترس از به قدرت رسيدن دوبارۀ وحوش ج

ھيچ تفاوتی بين وحوش جنايتکار و مزدور طالبی،  اما واقعيت اين است که برای امپرياليزم امريکا. تسربوده ا

جود ندارد و ھر يک از اين وطنفروشان که جنايتکار جھادی و غير جھادی و تکنوکرات ھای از غرب آمده، تنظيم ھای

نبايد از واقعيت  .دھد رياليزم امريکا عرضه کنند، آن نوکر را بھتر و بيشتر مورد حمايت قرار میبرای امپ خدمات بھتر

 را  ایهبه افغانستان، سياست پيچيد» سرخ«قشون  بگذريم که امپرياليزم امريکا از دھه ھا به اين طرف و قبل از يلغار

ی از ئچراکه اين منطقه برای جنايتکاران امريکادھد،  سياست خود ادامه می در منطقۀ ما آغاز کرده و کماکان به ھمان

  .  برخوردار استاھميت خاصی

  

بربريت سگ    سر دسته ھای جنايت و:رشدن مزاری جنايتکا حملۀ مرگبار بر مراسم بيست و پنجمين سال کشته

ی مزاری ، ھمه ساله به بھانۀ ياد بود از عبدالعل»وحدت«حزب جنايتکار  جنگی ھای داخلی دھۀ ھفتاد مربوط به

ی نموده و ئنما مزدور شناخته شده که ھزاران تن از توده ھای بيچارۀ ما را به خاک و خون کشيد، قدرت جنايتکار و
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مطابق سال ھای گذشته، امسال . جمع می نمايند ھزاران تن از توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما را اغفال کرده و گردھم

 به نام  ایهشده و با سخنرانی ھای متعفن، ھشدار ھای بچه گانه به جرثوم نيز به اين بھانه جنايتکاران گردھم جمع

حوت سال  ١۶اين مراسم که روز جمعه . سياسی و امتياز خواھی مردم بيچارۀ ما را اغفال کردند  و تھديد ھای"غنی"

ھيچ مکثی تروريست و قاتل بدون   برگزار گرديد، ھنوز چند ساعتی از آن نگذشته بود که نيرو ھای اھريمنی١٣٩٨

   .شروع به تير اندازی نمودند باالی جمعيت با استفاده از سالح ھای سبک و سنگين

دادند،  آنھا را انسان ھای بيچاره و بدبخت، زنان و اطفال تشکيل می  تن که اکثريت٢٧در اين حملۀ وحشيانه بيش از 

خونريز  سفانه ھيچ يک از سگ ھایأمتتن ديگر از توده ھای بدبخت و بيچارۀ ما زخمی شدند و  ٨٠کشته و بيش از 

   .دق و خليلی در اين حمله مردار نشدجھادی ھمچون محق

  

  

 

 

   


