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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢٠ 

   :با طالبان» صلح «ذاکراتمخليلزاد، مھرۀ جديد امپرياليزم امريکا برای 

و کشتار  نزديک به ھجده سال گذشته در سرزمين اشغالی افغانستان بيانگر واقعيت تلخ تداوم قتل تاريخ خون و باروت

جنايتکار ھمسايه، وحوش طالبی، داعشی  ی زجر کشيده و ستمديدۀ ما توسط امپرياليزم امريکا، ناتو، کشور ھایتوده ھا

در طول اين مدت صد ھا ھزار افغان به نام ھای مختلف به . باشد ھای خونريز و جنايتساالران خودفروختۀ داخلی می

  . داردکماکان پروسۀ سالخی مردم ما جريان خاک و خون کشيده شده و

گرديد و با ايجاد  نيز راه اندازی» صلح«امريکا و ھمپيمانانش به افغانستان، پروژه ای مسخره و ناکام  ھمزمان با يلغار

» شورا«سرسپرده ترين افراد عضو اين  ليون دالر از سوی بی کفايت ترين ويتاکنون صد ھا م» شورايعالی صلح«

کاھش شدت و حدت جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری نکرده و  ی رویکه کوچکترين اثر حيف و ميل گرديده، در حالی

   .را بياورد» صلح«تواند  مسخره و بی کفايت می» شورای« نبايد انتظار داشت که اين

به ای  مسخره ۀآرزوی ھر انسان با وجدان، وطنپرست، آزاديخواه و مترقی می باشد، اما پرو رسيدن به صلح و آرامش

امپرياليزم امريکا و  یئستراتيژی آسيای نمی برد و دليل واضح آن ئاشغالی ما راه به جادر سرزمين » صلح«نام 

فروخته اند  حاکمان سياسی جنايتکار، وطنفروش و خود ھمپيمانانش، مداخالت کشور ھای جنايتکار ھمسايه و موجوديت

که وحوش طالبی از نوع  خره تر اينحاضر اند به ھر جنايت و رذالتی تن دھند، مس که برای تطبيق اھداف باداران شان

ًمستقيما با را » صلح« خواھند مذاکرات پاکستانی و ايرانی دولت پوشالی کابل را به رسميت نمی شناسند و می روسی،

  .امپرياليزم امريکا به پيش ببرند

امريکا، به  اليزمی ديگر به منافع امپريئی وفادارتر از ھر امريکائجاسوس کارکشته و امريکا ًاخيرا زلمی خليلزاد اين

شد و قرار است اين وطنفروش نامی از  در افغانستان گماشته» صلح«حيث مشاور وزير خارجۀ امريکا در امور روند 

مايک پومپئو وزير خارجۀ امريکا از .  کندذاکرهمدر افغانستان » صلح« آدرس امريکا با جنايتکاران طالبی روی پروسۀ

رسانيدن  ی به موفقيتئاين ھدف نام برد و گفت که مطمين است که خليلزاد توانا ایربھترين گزينه ب خليلزاد به عنوان

   .موريت را داردأاين م
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  : ی طفل، جنايت نابخشودنی ديگر از سوی وحوش طالب٩کشته شدن 

واليت فارياب  جازسازی شده توسط طالبان جنايتکار و مزدور در روستای کوه صياد ولسوالی شيرين تگاب انفجار ماين

وقوع پيوست که کودکان در حال بازی در  اين انفجار زمانی به.  تن ديگر گرديد۵ طفل و زخمی شدن ٩عث مرگ با

د که در بين کشته ن ساله می باش١٢ الی ۶اين جنايت کودکانی بين سنين  اکثر قربانيان. نزديک يک پوستۀ امنيتی بودند

وخيم می  وضعيت دو تن به شدتھا ه از ميان زخمی رساند ک گزارش ھا می. دندختران نيز ديده می شو ھا ھا و زخمی

  .باشد

ھر  حالی به وقوع می پيوندد که جنگ وحشيانۀ جاری بيشتر از ھر زمانی شدت و حدت گرفته و اين جنايت فجيع در

 ۀکشيده می شوند و ھيچ روزن روز ده ھا تن از توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما در سراسر افغانستان به خاک و خون

   .نمی شود يدی برای بيرون رفت از وضعيت به شدت بحرانی جاری ديدهام

  

   : دارندی نيازئليون و چھارصد ھزار انسان در افغانستان به کمک ھای عاجل غذايبيش از يک م

ليون يدر تازه ترين گزارش خود اعالم کرد که بيش از يک م »متحد«ملل دفتر ھماھنگی امور کمک ھای بشر دوستانۀ 

 انسان صرف در واليت ھای بادغيس، غور، فارياب، ھلمند، جوزجان، نيمروز، ھرات،) ١.۴٠٠.٠٠٠(ھارصد و چ

ھمچنان در اين گزارش آمده است که نزديک به . ی ضرورت دارندئغذا به کمک ھای عاجلقندھار، سمنگان و سرپل  

که تنھا  در اين گزارش آمده است. اندنفر در نتيجۀ خشکسالی اخير آسيب ديده ) ٢.٢٠٠.٠٠٠( ھزار ليون و دوصديدو م

گرديده و مجموع بيجا شدگان حوزۀ غرب   ھزار انسان به دليل خشکسالی از واليت بادغيس ناچار به کوچ اجباری١٢٠

  .رسد  ھزار نفر می٢۵٠افغانستان به بيشتر از 

  از يکطرف و درندهءاوباش، مافيا، جاسوس، جنايتکار و سر سپردۀ امپرياليزم امريکا و شرکا حاکميت مشتی دزد،

امريکا، انگليس و (شوم  ی طالبان جنايتکار و مزدور ايرانی، روسی و پاکستانی و داعشی ھای خونريز مثلثئخو

اخته و ھر روز آمار و احصائيه ھای مردمان آن مبدل س از سوی ديگر افغانستان اشغالی را به قبرستانی برای) اسرائيل

ًنا اين گزارش نه اولين و نه آخرين اين نوع گزارش ئرسند که مطم کشور به نشر می تکان دھنده از زندگی مردمان اين

  .فجيع و تکان دھنده می باشد ھای

 

  


