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 است برزده نيآست افغانستان ۀب دوباري تخرجھته ي روسيزماليامپر
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 یآام " ،"یآاس  یآ"به دامن است که خود را ن سال يچنداز  پاكستان ورانينوكران ا و فروشني دی از مال ھایتعداد

  كشور و ھمين بود کهدندي جنگی م"خلق وپرچم " بانديه و نوکرانش يعنیروسعليه  و  بودند انداخته"ی ایآ یس"شش و 

 یكه شورومتوجه ساخت   که جھان را  بودی مردمیجنبش ھا يخواھانۀزادمقاومت آ کردند مگرل يرانه تبدي را به وما

 ءراآت يبه اكثرھم در آن زمان ملل متحد کند، چنانچه  اشغال د تا کشور ما راتجاوز کرده و می خواھافغانستان در 

 . نمود که افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته استب يوصت

  
طوری که می دانيم مردم افغانستان سرسختانه در مقابل قوای نظامی شوروی جنگيدند که باعث شکست مفتضحانۀ 

 "پرچم و  خلق"با باند   پشت پردهو خود فروخته بودند کهفروش ني دیمال ھاشوروی در تاريخ جھان گرديد، ولی ھمين 

 یاسي سی ھاکيتكتمی کرد مگرآنھا  ی اقتصاد وی نظامیكمكھارا  "خلق پرچم"باند ھم  یشوروکرده بودند و سازش 

ران توسط يا  وتان در پاكس ھمچهو با جنگسالران چه در كابل بودند و روابط خود را ر داده ييرا تغ خود  ینظامو 
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محمود " ،"ليوك" ،"بينج"پدر خاد با  ھا یپرچم  ھا وی خلقکكمه بو آنھا م كرده بودند ي قا"ی بیكا ج" ینوكرھا

روابط خود را ره يوغ" یعبدالحق علوم" ،"بابه جان" ،"یگالبزو" ،"یتن" ،"یانين كاويم الدنج" ،"یاليبر

  . برقرارکردند

 گري تعداد دو" یربان"و "احمدشاه مسعود"تعداد شان با ، يک مدبه وجود آدر قدرت  گیدوپارچزمانی بود که ميان آنھا 

 تا از خواست یب مي نجاوضاع طوری بود که. را شروع نمودند يک نزدی ھمكارسازش و" افيس"و  "نيگلبد"با 

 یضاعدوستم از ا را ھم خوب می دانيم که اين  وشدند وی  مانع فرار"دوستم" یشه ھاي مل ولی فرار كندافغانستان

در   در کابل پناه ببرد، با پناه بردن نجيب  ملل متحدۀخانبه ، نجيب مجبور شد تا  بود"خلق پرچم"جنايتکاربرجسته باند 

 نش برادراو" یعبدالحق علوم"  بودند وسراج ال در جبل"یاني كاوني نجم الد و ليوك" ،"یاليمحمودبر" خانۀ ملل متحد

  صبغت هللا"، ھمين بود که مدندآكابل ه  بزمانی که سران اسالم سياسی. م كردندي تسل"داحمدشاه مسعو"حكومت را به 

 ولسوال كابلبه حيث ار سال ھچمال ربانی حدود ن آاز  بعداعالم کردند و ولسوال كابل   به حيث دو ماهی برارا" یدمجد

   .مقرر شد

 کشانده دارچوبۀ به توسط طالب ولی در حقيقت به امرخلقی ھا  شبرادر  ب وينجزمانی که طالب به قدرت رسانده شد، 

برج  سالھا بود که پالن اشغال افغاستان را در طرح نموده بود موقع را مناسب دانسته با تخريب كايامرامپرياليسم . شدند

به کمک و  را قوای نظامی خود در نيويارک به تطبيق پالنھای شوم خود در افغانستان شروع به فعاليت نموده و ھا

 ولسوال ، برادران مسعود،"عطانور" ،"ميم قسيفھ" ،"یقانون" يھا يعنی نظاری شورا،دوستمھمکاری وطنفروشانی مانند 

 وجدان فروش  و چاپلوسیھاراتک تكنوو"پاكستان" ی اجنت ھا"یليخل" ،"محقق" يعنی "رانيا" ی نوكرھاو" یربان"

 اشغال خودتا به امروز نه تنھا امريکا بلکه کشور ھای ناتو ھم وطن ما را درداخل افغانستان کردند و از آنزمان 

  . رساندندحكومت نشاندۀ به  را به حيث اولين فرد دست یحامدكرزدراورده اند و 

، چنانچه روی ھمين مناسبات بود داشتروابط و ھمکاری  ھا ی خلق وطالبقبل لز به قدرت رسيدن با  یخيتارخاين ن يا

دست به كا يامريعنی دولت و طالب و  طوری که ديده می شود امروز ھمه. زاد ساختآ  را از زندانھاھاستي ترورکه

دست ھم دادند و از ھيچ جنايتی در حق مردم ستمکش افغانستان دريغ نمی کنند وازمردم ما ھر روز بيشتر قربانی می 

 یطرف بادار اصله  دوباره ب، امروزا انداخته بودندكيدامن امره  بخود را روزيدئی که تا  ھایاخوان و  ھایخلق. گيرند

منطقه و  خود افغانستان یمي قدیخواھد توسط اجنت ھا یه مي دولت روسه اند ووردآ یروروسيه  يسماليامپر یعنيخود 

   .بکشاند یرانيو به را

  راهجوی  و  در جستست وشکست خورده امنطقه و كا در افغانستان يامرطوری که امروز به ھمه معلوم شده است، 

 و  مراجعه نمودندروسيه ه دوباره با ھی خلق وطالب  اش،یبرادران اخواناست، چون  منطقه  ورون رفت از كشورمايب

  خود دور ھمه را بهن فروشي دھایي اخوان باه بودنديروسو كه درپاكستان ھائی  ی خلقۀنام صلح ھمه  بدولت روسيه

دولت . طرح نمايند افغانستان را دوباره یخراب  ندر مسكوپالمی خواھند تا نام صلح ه بنموده و اين جنايتکاران جمع 

تنام در افغانستان يوتجاوز به مانند ھم كا ي امر.رديگكا بيامردارد تا انتقام شکست خودرا در افغانستان از  قصد روسيه

نخواھند رام آ کنند به يقين که کدرند درست بتوان را ماكشورمبارزاتی خ ير تادر صورتی که مردم  .استمانده  ش بنديپا

  .  کوشش کنيم تا از تاريخ بياموزيم و باالخره در راه اتحاد و ھمبستگی گام بگذاريمیپس ما بايد در چنين شرايط. نشست 

  


