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 توطئه ھای جھانی امرپرياليسم
  دھمين سال تجاوز امريکا به افغانستان: وبرتھفت اک

٤  
  

ايج زيانبخشی برای مردم امريکا طوالنی ترين جنگ در تاريخ امپرياليسم امريکا، نت
ماليۀ مردم امريکا صرف تجاوز اين کشور به ساير سرزمين ھا و کشتار .   استهداشت

دست ه امريکا از تجاوز خود به افغانستان چيزی ب.  می شودمردم بيگناه ديگر ملل 
ار نگاه سياسی و ستراتژيک برای " ؟شکست خورده" مذاکره با طالبان . ه استنياورد

حيثيت جھانی .  ک قدرت طاغوتی جھانی خود به منزلۀ شکست تلقی می گرددي
ً امريکا نسبت  رو به کاھش بوده و مصارف گزاف جنگ کمر اقتصاد اين کشور را ا

."  افغانستان گورستان امپراتوری ھاست"بی جھت نگفته اند که .  شکستانده است
اما خبر خوش اينکه ھر .  اردرو د ادارۀ تجاوز کار اوباما روز ھای دشواری در پيش

  .  پيش آھنگان نوين تاريخ افزوده می شود و روزيکه می گذرد بر بيداری نسل نو
  

.  خبر ھای بدی از جبھۀ جنگ تحميلی بر مردم افغانستان به گوش  اوباما می رسد
خطوط رسند، يمان تجاوز کار ناتو  به قتل نروزی نيست که چند تن از عساکر پ

.  گرددمرگبار به متجاوزين وارد نشود و تلفات اتو نابود نکماالت نی و امواصالت
ان داخلی اجانب به خاک و ھمچنان روزی ھم نيست که يک و يا چند تن از مزدور

بی موجب داغدار خاين به کشور فاميل ھای اين گروه اعضای بيگناه غلتند و خون ن
بۀ پرتگاه سقوط قرار داده افغانستان را به ل ،جنگ غير ضروری و بی حاصل.  شوندن
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  افغانستان امروز .و مردم و کشور ما را طعمۀ خاينان و اجانب حريص ساخته است
  .در دست چند اوباش و جاسوس افتاده است

  
سوی ورشکست شدن و غرق شدن در قرضه ھای ه  امريکا را ب،تجاوز به افغانستان

و نيم بيليون دالر پول امريکا ھر ماه بيش از يک .  بی حساب رھنمون کرده است
خود در افغانستان به مصرف می رساند تا بتواند ۀ کاران را در جنگ تجاوزقرضی

ھر عسکر امريکائی ساالنه يک ميليون . نيات امپرياليستی خويش را برآورده سازد
 که بار گرانی بر دوش ماليه دھندگان امريکائی محسوب می  دالر ھزينه برميدارد

 دساتير حقوق بين الدول ھزار ھا افغان را بدون اتھام و  امريکا خالف. شود
محکوميت در زندان ھای علنی و مخفی محبوس ساخته و انواع زجر و شکنجه و 

در سی آی ای طيارات بی پيلوت .  اعمال خالف شرافت انسانی را بر آنھا روا ميدارد
به عقيدۀ علمای حقوق بين .  کشتار ھای فراوانی به راه انداخته اندمناطق سرحدی 

  . شمرده شود" یجنايات جنگ"يتواند الدول، اين اعمال ضد بشری امريکا م
  

با تجاوز به افغانستان، امريکا طبق فرھنگ سياسی اش فاسد ترين و جانی ترين افراد 
، گروه خاين شورای نظار ش و برادران فاسدحامد کرزی.  را به قدرت رسانيده است

و جمعيت، افراد گلم جم دوستم و حزب وحدت و ريشو ھای مرتجع مانند سياف و 
حضرت و نقيب، پرچميان و خلقيان چند بار فروخته شده، انقالبی ھای کاذب  و ساير 

س ھرم سياسی قرار أدر رو فاسقين نظام ھای شاھی و جمھوريت و جواسيس جانيان 
 اجانب چه محشری در دست نشاندگاناين که و ھنوز ھم می بينيم  ما ديديم.  گرفتند

خيانت و .  نده ا و چه مصيبت ھای بر مردم ما تحميل نموده اندافغانستان برپا کرد
 و فساد اخالق ھمه ءشااق مواد مخدره، اختالس و دزدی، ترويج فحرشوه ستانی، قاچ

اختن انتخابات مضحک راه انده ب  .محصوالت صادراتی امپرياليسم بوده است
امتناع اکثريت مردم از .  پارلمانی را مشاھده کرديم که با چه  سرشکستگی پايان يافت

پرده از چھرۀ يکی از توطئه ھای امپرياليستی " یأصندوق ھای ر"رفتن به پای 
    .برداشت

  
صدای اعتراض در ھر .  به گسترش استدر داخل امريکا، احساسات ضد جنگ رو  

مردم اين کشور ديگر به وعده ھا و نيرنگ ھای .  ر امريکا فزونی ميگيردکنج و کنا
باور ندارند و اعتماد خود را کانديدان احزاب دموکرات و جمھوری خواه  انتخاباتی 

 یی دھندگان نسبت بأھر بار تعداد ر.  در مجموع  نسبت به سيستم از دست می دھند
سر ه امريکا ھنوز ھم در حال احتضار باقتصاد .  تقليل می يابد به سيستمگیه عالق
 وضع اقتصادی کشور، ھيچگونه با وجود وعده ھای ادارۀ اوباما در بھتر شدن.  ميبرد

صرف در ماه برحسب احصائيه ھای رسمی، .  بھبودی در افق به نظر نمی رسد
نزديک شدن انتخابات دوره ئی با .   ھزار شغل در امريکا از دست رفت٩٥سپتامبر 
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ماه نوامبر برگزار ميشود، ادارۀ اوباما و کانديدان حزب دموکرات خود را در که در 
در تجاوزکارانه جنگ يک مصارف کمرشکن .  مضيقه و حتی باخت سياسی می بينند

  .، اين کشور را درمانده ساخته استافغانستان و افزايش سرسام آور قروض امريکا
  

دی و کشتار برای مردم ما و شکست و ده سال جنگ و تجاوز در افغانستان به جز بربا
فاتحين اصلی اين .  سرافگندگی برای امريکا چيز ديگری به ارمغان نياودره است

کورپوريشن برای شکست طالبان .   و توليد کنندگان اسلحه اندجنگ، صاحبان سرمايه
به افغانستان لشکرکشی نکرد، بلکه برای غارت ثروت طبيعی سرزمين بالکشيدۀ ما و 

مھمان ناخوانده سرانجام .   و مات رقبای جھانی تشريف فرمای آن ديار گرديدندکشت
           .  دور افگنده خواھد شده از خانه ب


