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  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣۶٨ 

  :ائتالف ناميمون در ترکيه

عداد ديگری از مقامات دولتی و غير دولتی با حکومت دو  اختالفات دوستم، محقق، ربانی، عطا محمد، ضياء مسعود و ت

تضاد ھای اين مزدوران امپرياليزم در تقسيم قدرت، خدمت گذاری به . سر انجام علنی گرديد» ملی«سرۀ وحشت 

ًباداران و چور و چپاول توده ھا ديگر از داخل قصر سپيدار و ارگ امکان پذير نبود، مخصوصا که اين دلقک سرمايه 

. گذاشت که اين جنايتکاران به صورت علنی غارتگری نمايند عرصه را به آنھا تنگتر کرده بوده و نمی» ف غنیاشر«

به ھمين منظور ائتالف ناميمون و نامقدس را در ترکيه بستند تا بلکه بتوانند از اين طريق نه تنھا به غارت توده ھا ادامه 

در اقدام اخير از طرف حکومت وحشت . يک قدرت جديد بپذيرندحيث  دھند، بلکه اربابان، اين جرثومه ھا را من

آوازه است که دوستم گلم جمع قصد داشت تا از طريق ھوا از ترکيه به واليت بلخ سفر کند که طيارۀ حاملش » ملی«

 به فرود عدم اجازۀ. برود) ترکيه(ی مزارشريف نيافت و ناگذير شد که دوباره به قبلۀ آمالش ئاجازۀ فرود در ميدان ھوا

  .بار ديگر به خاک يکسان کرد يکرا طيارۀ حامل اين سر جنايتکار گلم جمع آبرو و حيثيت اين جرثومه 

توده ھا بيشتر از ھر زمانی چھره ھای کثيف و منفور اين چوکره ھای امپرياليزم را شناخته و ھرگز به اين نوع ائتالف 

 سرنوشت ساز  و موضوعألهمين منافع خويش به ھيچ گونه مسأ تاين مجمع خاينان  وطن فروش جز به. ھا باور ندارند

  .مردم و کشور توجه ندارند، چراکه ماھيت چنين جرثومه ھا جزاين نيست

اين در حاليست که در اکثر واليات مانند بدخشان، تخار، کندز، بغالن، ھلمند، ارزگان، فراه، فارياب، بلخ، سرپل، 

کارانه بين جنگ ھای جنايتا، پکتيکا، نورستان، لوگر و ساير واليات و مناطق  جوزجان، ننگرھار، کنر، ھرات، پکتي

اجيران دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور و داعشی ھای خونريز و حمالت راکتی پاکستان باالی ولسوالی ھای 

زنان، جوانان و اطفال را آواره ساخته و واليت کنر به شدت ادامه دارند و جوانان و مردم فقير کشور اعم از مردان، 

گيرد و ھيچ گونه کمکی از طرف ھيچ مقام و مرجع داخلی و خارجی برای اين آوارگان و بی جاشدگان  قربانی می

  .جنگ ھا صورت نگرفته است

اب بيجا شده ھای داخلی که در اثر شدت جنگ به شدت ارتجاعی جاری خانه و کاشانۀ شان را ترک نموده، زير آفت

گذرانند، اما  دوستم جنايتکار با ھمدستان عوام فريب و  سوزان و ھوای گرم طاقت فرسا شب و روز به بسيار مشکل می

خاينش برای کسب قدرت بيشتر و سالخی مردم زحمتکش مصروف چانه زنی با ياران وطن فروشش به خاطر عوام 
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باشد تا بتواند از اين طريق فشار باالی حکومت منفور   می شانۀتالف خاينانئفريبی توده ھای فقير و تحکيم پايه ھای ا

  . به امتيازی بيشتر دست يابند» ملی«دو سرۀ وحشت 

  

  :حملۀ دوبارۀ طالبان مزدور و جنايتکار باالی واليت کندز

طان  سر١٢بار ديگر حمالت شديد خود را از تاريخ   طالبان جنايتکار اين نوکران امپرياليزم امريکا و پاکستان يک

 بدين سو باالی مرکز کندز از سر گرفته، شاھراه عمومی کابل و بدخشان، تخار و بغالن را مسدود کرده، پاتک ١٣٩۶

نام تالشی ه  موتر ھا به راه انداخته اند تا انسان ھای محروم و راکبين موتر ھا را برانندگانی برای تالشی افراد و ئھا

جنگ در ولسوالی علی آباد، قريه ھای  عمر خيل و گلدی کندز به .  بريزندين کرده با خود ببرند و خون شان را ئپا

ند در اين جنگ ھا تاکنون ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به خاک و يگوعينی مشدت ادامه دارد، شاھدان 

 اکثر واليت حمالت شديد نه تنھا در واليت کندز که در. خون کشيده شده و خانه ھای شان به ويرانه مبدل گرديده اند

طالبان باالی اماکن مسکونی و خانه ھای مردم ادامه داشته و در سراسر افغانستان روزانه ده ھا تن از توده ھای نامراد 

مگر اين که . ی از اين جنگ ارتجاعی ديده نمی شودئ روزنۀ اميدی برای رھاھيچما به خاک و خون کشيده می شود و 

دست ھم داده، در تحت قيادت فرزندان راستين خلق و حزب پيشاھنگ شان بساط امپرياليزم و توده ھای مردم دست به 

  به اميد آنروز. نوکرانش را در جريان يک جنگ طوالنی و دشوار برچينند

  

 


