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  به ملت افغانستان بپردازد   راید خسارات جنگيدولت مسكو با
روز يكه تا د ی غيرتيست به كسانیار بيشرم وبس

 کردند ولی امروز با یادعای اسالم بودن را م

 دشمنان ديروزی ی روند و دست ھایم باز یشانيپ

نمی دانم که چرا دولت مسکو با . خود را می بوسند

وجودی که می داند که آنھا به بادار خود يعنی دولت 

انت كردند، با آنھم  آنھا را به دربار خود يمسکو خ

ه يامپرياليسم روس. می پذيرد و از آنھا بدرقه می کند

تكاران يو جنازم ين به كموني خایتعدادی از چپ ھا

که " ی بیكا ج" را در خانۀ استخبارات یمذھب

ياد می شود، به " اف اس ب"امروز با تغيير نام     

دور يک ميز جمع نموده و می خواھند تا در زمينۀ 

باور کنيد که  من نمی دانم که . صلح صحبت نمايند

آنھا در بارۀ كدام صلح می خواھند صحبت کنند، در 

ی که نسبت به اشغال افغانستان داشتند، ئكا و ناتو درتطبيق پالنھايستی امرياليھای امپرکه ھمه می دانند که دولت حالی

  .ناكام مانده اند
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 كنند مگر می بينيم که ملتھا ی مستبد و ضد بشری عليه خلقھای جھان و خلقھای خود عمل میبا وجودی که دولت ھا

 مردم در طول تاريخ  دولت شکلممگر .  يکديگر دارنده دار و نا گسستنی دارند وکمتر مشکل باي پایباھم روابط دوست

 استعمارگر و فاسد و خودفروخته بوده و است، چنانچه ديده می شود که تجاوزات، جنگ ھا و کشمکشھا را با زور یھا

طوری که ما شاھد تجاوز شوروی متوفا در کشور ما افغانستان . سالح و پول و حاميان خود بر مردم اعمال می کنند

ھزار ٢٧ یرانيوديم که با سياستھای فريبکارانه و کمکھای اقتصادی خود به کشور ما تجاوز نمود که باعث تخريب و وب

سندگان و استادان، شاگردان و خالصه ينو  ون انسان که شامل مبارزان، دانشمندان، شاعرانيميل١،٥ه و قتل يده و قر

 انسان رابه مھاجرت ھابود، ھمه را به قتل رساندند وپای ميليون یاليسم شورويال امپريھر کسی که عليه اشغال و سوس

 را در کشور و باالی مردم ما مرتکب شدند، ھمه درج ی و اسالم سياسی چه فجايعیكه دولت شورو نيا. کشاندند

  . خ كشور گرديده استيصفحات تار

ی مانند ئ به خصوص تكنوكراتھا زنند،ی داد از مردم واسالم میاسي سیامروز در افغانستان دولت مستبد و گروه ھا

پس بايد از آنھا سؤال نمود، در . یاسيحزب س٧٢ دادفر و تعدادی ديگر از روشنفكران به شمول ،قليص آقای اسپنتا،

 سران احزاب اسالمی را با جناياتی که درافغانستان مرتکب  وصورتی که شما داد از مردم می زنيد پس چرا روسيه

 درالھه نمی کشانيد؟ و چرا موضوع ین المللي بشده اند به محکمه ای که شما به آن عقيده مند ھستيد يعنی محکمۀ

که روسيه مرتکب ھيچ جنايتی در  خسارات جنگی را از روسيه جدی مطرح نمی کنيد؟ ولی با بی غيرتی مشل اين

ران و پاكستان نزد بادار سابق خود روان ي ھا، اجنتھای ای ھای بگيل و  چه ھم راستیکشور ما نشده که ھمۀ شما چه چپ

ستان به ينان، وطنفروشان، قاچاقبران، تروري از جاسوسان، خای ما را نه تنھا ديروز بلکه امروز ھم مشتکشور. ھستيد

ن آما را عقيده بربا آنھم . دا كردن بخور و نمير ھستنديۀ خود دارند و ملت ستمديده  شب و روز در غم و فکر پضقب

و کشور خود را آزاد و  بزنند هاران دست به مبارزاست که آنروز رسيدنيست که مردم به پای بايستند وعليه ھمۀ جنايتک

ن بين المللی خسارات جنگی را يانوه را مجبور خواھند ساخت تا طبق قيد و آنموقعيست  که دولت روسآرام بسازن

ی را که در زمان  المان تا به امروز خسارات جنگيچنانچه دولت. بپردازد و جنايتکاران را به محکمۀ مردمی بکشانند

  .پردازدمی  ئيل و ديگر کشور ھا ازم ھيتلری در جھان مرتکب شده است به دولت اسرفاشي

را ھم بايد بدانند، در صورتی که مردم   کشورھای تجاوزگر قدرت نظامی و اقتصادی دارند اينرچندھما خوب می دانيم 

که  اين. ارزاتی مردم را سد شود قدرت و توان مبافغانستان با ھم اتحاد کنند و ھمدست شوند ھيچ سالحی نمی تواند جلو

 به دعوت دولت روسيه به مسكو نزد باداران ی دراز و لباسھای عربیش ھاي و ریئ با نكتاین ملينييک  تعداد از خا

اينھا وطنفروشانی اند که صلح را به خاطر . ف برده اند به معنای اين نيست که آنھا از مردم نمايندگی می کننديخود تشر

اينھا . خود می خواھند و حاضر ھستند زير نام صلح ھر روز افغانستان را به يک کشور ديکر بفروشندمنافع اقتصادی 

  .  از مردمءايحنه وجدان دارند و نه ھم شرافت و نه ھم شرم و 

صلح و آرامش در افغانستان فقط  زمانی حاصل می شود که ادارۀ آن به دست يک دولت ملی و مردمی باشد و 

سگ و سگور  از استعمارگران چه روسيه باشد وچه امريکا و چه ھم ھر یخواھان خسارات جنگم يست که مردعآنموق

 ھر فرد وطنپرست و ۀفين وظيا.  نده، خواھد شديسال بعد و چه ھم در صد سال آھا ، چه امسال و چه ده یديگر

  . می باشد، خود می انديشدۀ که به مردم ستمديدیآزاديخواھ
 

  


