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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ جون ٠٩

  

   امپرياليستی در ورای داغی انتخاباتددستبر
مسعود و برادران ، تمام اعضای قانونی ،   قسيم فھيم ،،بيرم قل ضيائی ، عبدهللا عبدهللا ، حرمت به خوانندگان ، دوستم با

 ، روس ؛ مزاری ، محقق ، خليلی ، شيخ آصف محسنی ، سياف ، ربانی ، اسمعيل خان به امپرياليزم باند منفور وابسته

اکثريت مردم داغديده ، مظلوم و (را تمام  مجددی ، گلبدين و دار و دسته اش ، و ساير رھبران باند ھای جھادی و طالبی

جنايتکاران باند ) می باشندشناسند و می دانند که اينھا ھمه خاين به کشور و قاتل آنان  امالً و به درستی میقربانی داده ک

 ۴٠قاتالن و رھزنان ياد شده قبل از تجاوز اضافه از  اين ( دموکراتيک خلق که عامل جان دادن اينھا اند باشد به جايش

از . خواھند داشت  ن در خدمت تجاوز گام برداشته و در آينده ھم بربعد از تجاوز و تا ھم اکنو کشور به افغانستان و

 خود قرار داده ؛ بلکه در ساختار و تزير چتر سياه حماي ھانته سبب ھم اينھا را امپرياليزم جنايت گستر امريکا ن ھمين

  . است موده به مثابۀ مصالح و ابزار و آالت و ادوات و مواد استفاده ن–تمام اينھا  ميکانيزم دولت از

آنان را نبايد برجسته نموده در مرکز  رفيق ھا دوستان و مبارزان يکی از تمنا می نمايم که: با محبت عرض نمايم  بگذار

الی  -٨۵ می شود گفت مبارزان کوبيده شده در دايرۀ مبارزۀ نقاره و دھل انتخابات از زمانی که. ديد مردم قرار بدھد 

اکنون که ما به خاطر افشای  ھم. داده است  به خود اختصاص شای ھمين جنايتگاران عنصر مبارز را افینيرو % ٩٠

امان  افشاء گری ھای بی ميھن فروش مشغوليم و عمدتاً لبۀ تيز تيغ نقد و انتقاد و اين جنايت پيشگان مکرر در مکرر

که از مصروفيت ما ، از  ر عين ايند خود را متوجه گلوی اين گرگان خونين دھن ساخته ايم ؛ امپرياليزم امريکا

 رضايت بخشی بر لب دارد ، خود و شرکای امپرياليست ۀخند ضد مزدورانش هو از صرف تمام نيروی ما ب درگيری ما

 توسط طيارات) استخراج و انتقال ش و کندن وبسيار پيشرفته مصروف و مشغول کاوغارتگرش با تکنولوژی بسيار  و

که در صنايع  کم پيدا و بی نظير ما که قيمت يک عنصر يا يک نوع آن مواد معدنی  ترينقيمتی) [ ( B-52 غول پيکر

در ھمين دھسال اخير بوده و  ]ليارد دالر می رسديو به م گرفته می شود به کار.... تکنولوژی مخابراتی و  کيھانی و

بی دفاع و بی  که ھزاران تن از مردم ندر پھلوی اي . زمينه می افزايد روز تا روز بر شدت کار غارتگرانه اش در اين

مردم را می کشد و جامعۀ ) طالبان  ( به قتل می رساند و با نمايشات اشکال آدمکشی نوکرانش) دريک سال ( ما را  گناه

بنابر . دھد تا آنان توجه به غارت ھست و بود سرزمين شان ننمايند  می ما را در حالت اضطراب و ھراسی دايمی قرار

خورد کننده نقد و انتقاد و افشاء گری  طور عمده و مستدام و بی امان زير ضرباته ب مار و امپرياليزم را بايداستع آن

  دلسوز. قرار داد
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افسوس که به خاطر نسبت  اما صد ؛ به يقين وی تا کنون کسی را نکشته و جنايتکار نيست اين جوان با دقت ببينيد به

امتيازاتی که پدر جنايتکارش در اختيار وی  نيست از تمام وجه قادر ھيچ  بهپرورش فاميلی خونی و طبقاتی و محيط

فقط می تواند با داو و  حاال وی. قرار گيرد) نه باند جنايتکار پدرش ( داده چشم پوشی نموده در صف مردمش  قرار

. ع طبقاتی اش می شودبه گونۀ ديگر وارد ميدان سياست به خاطر مناف فردا دشنام از موضع پدرش به دفاع بر خيزد

نظر  آيا. دھد  ش سمتمنافع چنين جوانان می گردد تا آنان را در خدمت پشت" چشم درد "امپرياليزم  استعمار و

. »تو بيگانه خوانش مخوانش پسر ***  نشان از پدر ردپسر کو ندا « : صدق می کند فردوسی در مورد اين جوان

  جون ٨ دلسوز


