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   افغانستان- گزارشگران پورتال
  ٢٠٢٠ مارچ ٢٣

  ؟دگذر در افغانستان چه می
۴٧٧ 

بين درنده ھای » صلح«توافقنامۀ    ھياھوی:١٣٩٨ھای سال  حمالت مرگبار وحوش جنايتکار طالب در آخرين روز

رسيد و باالخره اين توافقنامه » ملل متحد«طالبی تا جلسۀ شورای امنيت  ی و وحوش جنايتکار و مزدورئاشغالگر امريکا

طالبان و  در طول بيشتر از يک و نيم سال گذشته بار ھا بين. دايم شورای امنيت تصويب گرديد  عضو١۵توسط 

ت و در آشکار و پنھان صورت گرف افغانستان مذاکرات» صلح« به نام زلمی خليلزاد نمايندۀ امريکا برای  ایهجرثوم

پاکستان، روسيه، ايران، عربستان و قطر مذاکرات دو جانبه و  اين مدت بار ھا دولت پوشالی کابل و دولت ھای غدار

  .  کردندچند جانبه را برگزار

ی و وحشی گری چلی ھای جنايتکار ئی پايان درنده خواگاه به معن ھيچ بين طالبان و امريکا،» صلح«امضای موافقتنامۀ 

حمالت  ًکه اين اھريمن ھا پس از امضای توافقنامه صريحا اعالن کردند که بعد از اين چنان  نيست،و مزدور طالبی

پوشالی شدت می بخشند و با حمالت  ی متوقف و بر نيرو ھای امنيتی دولتئخود را بر نيرو ھای اشغالگر امريکا

منيتی دولت پوشالی و توده ھای زجر  بر نيرو ھای ا١٣٩٩سال   و در اولين روز١٣٩٨گسترده در روز ھای آخر سال 

  .گفتۀ خود صحه گذاشتند  به اينهديده و ستمديد

يت  از ده وال از سوی وحوش طالبی در بيشتر١٣٩٩ و اولين روز ھای سال ١٣٩٨که در روز ھای آخر سال  حمالتی 

ای زجر ديدۀ ما شدند و پوشالی و توده ھ صورت گرفته باعث کشته و زخمی شدن ده ھا تن از نيرو ھای امنيتی دولت

که در طول نزديک به بيست » جھاد«ی ارساندند که ادعای پوچ و بی معن وحوش جنايتکار و مزدور طالبی به اثبات

شان جذب  استفاده کرده و ھزاران تن از جوانان بی سواد و جاھل افغان را تحميق کرده و به صفوف سال گذشته از آن

اھريمنانۀ دولت ھای غدار و  ن مدت ھدفی جزء تطبيق سياست ھای شوم و بيش نبوده و در اي ایهنمودند، مضحک

  .  نداشتندجنايتکار پاکستان، روسيه و ايران چيز ديگری در سر

 حمايت و دفاع از مردم ی در طول اين مدت که ھميشه دادئامريکا ی و غيرئاز جانب ديگر درنده ھای اشغالگر امريکا

رسيدن به   منافع برای آنھا ارزش نداشته و حاضر اند برایابت ساختند که ھيچ چيز جزبه وضوح ث افغانستان سر داده،

 حسرکردۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا به وضو اين را. منافع، خلق ھا را قتل عام و کشور ھا را به خاک يکسان سازند

 و چون در ماه ھای اخير يک» داردوجود ندارد، مگر منافع دايمی وجود  ھيچ دوست و دشمن دايمی«ثابت ساخت که 

جنايتکاران طالب و کشيدن  با» صلح«انتخابات رياست جمھوری امريکا در راه است، با امضای موافقتنامۀ  بار ديگر
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آوردن آرای مردم امريکا می باشد و ھمين که دوباره به اريکۀ  ی از افغانستان، به فکر به دستئپای اشغالگران امريکا

   .که نياز ديد دوباره به لشکر کشی خود به افغانستان ادامه خواھد داد زد، در صورتی د تکيهقدرت در کاخ سفي

  

 غير ۵۶٠٠ بيش از ١٣٩٨در سال  :افغانستان اشغالی کشته شدند  تن غير نظامی در۵۶٠٠ بيش از ١٣٩٨در سال 

ی ئامريکا رنده ھای اشغالگرپس از ھجوم وحشيانۀ د.  غير نظامی ديگر زخم برداشتند٣٠٠٠حدود  نظامی کشته و در

مجموع کشته ھای غير نظامی به   به اين طرف ھمه ساله ھزاران غير نظامی کشته و زخمی شدند و٢٠٠١از سال 

درصد اين تلفات توسط وحوش  ٧١بيشتر از  ھزار و صد ھا ھزار ديگر زخم برداشتند کهو پنجاه بيشتر از يک صد 

   .جنايتکار و مزدور طالبی صورت گرفته است

قبرستانی برای توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ آن مبدل گرديده و در  نستان در طول اضافه از چھار دھۀ گذشته بهافغا

جنگ وحشيانه . نشوند نبوده که ده ھا تن از فقير ترين و بيچاره ترين مردمان آن به خاک و خون کشيده اين مدت روزی

ترين، نادار ترين، عقب مانده ترين و بيچاره ترين  به يکی از فقيرو ارتجاعی در اين مدت باعث گرديده تا افغانستان 

ن و جنايتکاران ای اين کشور با وجود حاکميت جواسيس، خاينئبرای شکوفا  روی زمين مبدل گردد و توقعھایکشور

ه نيرو پذير است ک نبوده و يگانه راه رسيدن افغانستان به يک کشور مترقی و شکوفا تنھا زمانی امکان گاه ممکن ھيچ

 دموکراتيک –به دست گرفته و با ايجاد دولت ملی  ھای مترقی، انقالبی، آزاديخواھان و استقالل طالبان قدرت سياسی را

  .جنايتکاران، نيرو ھای متعفن مذھبی و غير مذھبی را از قدرت سياسی به زير بکشند تمامی وطنفروشان، جواسيس،

  

  


