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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 نذير دلسوز  

  ٢٠١۴ جوالی ١١

  ....گر اصلی و نقش موره ھايش بازي
به چنگ يشينه و تازه  است که با جا به جائی  موره ھای پ) امپرياليزم جنايتکار و غارتگر امريکا ( اين بازيگر  اصلی  

 از آغاز تجاوز به کشور  ،مردم پا در زنجيرما.   چنين مضحکه ای را سازمان داده و به نمايش گذاشته است آمده اش

امپرياليزم  امريکا يک زمان  .  است  جنايتکارشان  ھر چه که می بينند و ھرچه که می کشند از دست ھمين اشغالگران

ی  آدمخوارش به مراتب از  شورای نظارۀ نھايت بی رحم وکه توامندی ھای  دار و دست( را دوستمرشيد با نوعی تھديد 

 که با ھمان  شگرد  به از اين.  به  غالم حلقه به گوشش  تبديل نمود )  بيشتر و بی باکتر است  و غوغوی جبونھای

 . کار خواھد  شد حساب  شورای نظاری ھا نمی رسد ، بعد ھا آش

با  ) طی دو سال اخير(ی از مردم ما را ئتا کنون  توانسته  بخشھا)   امريکاامپرياليزم( يک بشريت اين دشمن درجه

 و خود در خفاء به کار ھای دور از انظار مردم در افغانستان  سراپا تقلبش مصروف نگھداشته " انتخاباتی"بازی 

ش در افغانستان ، در ستراتيژيکم مواضع مصروف بوده ؛ از جمله استخراج ثروت ھای  زيرزمينی کشور ما و تحکي

اين . گام نخست جابه جائی آخرين و مدرنترين  سالح ھای مدھش تازه اختراع شده در پايگاھھای نظامی اش ، می باشد

. ھيوالی جنگ افروز در تمام جھان از زمانی که به افغانستان تجاوز کرده  نمايش درامه ھايش تا ھم اکنون ادامه دارد 

.  خنداند بسيارجھان سياست را) اشغالگر و دست نشانده(بين طرفين " پيمان امنيتی" سند  امضای خنده داردرامۀتداوم 

روسی ، توجه عوام الناس را به خود معطوف نموده و » شورای نظار«حاال رجز خوانی ھای يک تن از سرباند ھای 

 ) .کسانی  در پوھنتون بازتاب اين نمايشات را  ديده اند ( و دلھره انداخته است شماری زياد مردم را به تشويش

ج   تا مدت ھای ھرچه  طوالنی فن انسجام و تمرکز افکار عامه به  يک نقطۀ التھابی  و متشن( امپرياليزم با چنين شگرد 

روف و مشغول خواسته مردم ما را  مص - که طالبان نقش عمده و مرکزی را در اين نمايشات  خونين  داشته اند –) تر

خود آئی و خيزش و برپائی يک قيام ملی تحت رھبری فرزندان آگاه و بادرايت و فداکار شان ، تا جائی ه نمايد ، تا از ب

از ذات و ماھيت و سرشت خبيثۀ استعمار و »  مصروف سازی مردم «اساساً تاکتيک . که  ممکن است  جلوگيری نمايد 

 عمل می کند) ....مانند ايران و(ل شده  ، چه در آن کشور وابسته  کشور اشغاامپرياليزم بر می خيزد ، چه در اين

 گامان و پيشتازان  شجاع و با تبحر اين سر زمينانی  بار سنگينی  را به دوش  پيشتاريخ  در ھمين برش  خونبار  زم

زم ، ضد کمپرادوريزم و ضد  ، يعنی طيف چپ انقالبی ضد امپرياليزم ، ضد ارتجاع ، ضد فئوداليبه اسارت گرفته شده

 از چنين چپی که کوله بار  بس سنگين و پر بھای تجارب مبارزاتی چھار دھۀ سپری شده را –اشکال وابستگی ؛ نھاده 

ھم ه با صراحت و شفافيت می طلبد ، تا ھر چه زود تر  به مبارزه در راه تحقق وحدت و ب با خود حمل می کنند ،
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 ، گامھای اصولی ، استوار و سريع برداشته ، نيروی شان را در يک تشکل  سراسری جوشی ديالکتيکی و ھمه جانبه

  ...  . بخشند ظرفيت
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