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   کابل–عبدهللا امينی 

  ٢٠١۴ دسمبر ٠۵
  

  ن به دنبال منافع خويش اندامتجاوز
  کودن ھا حاال می فھمند

  
سياسی، يا نويسندۀ بی مايه و يا ويب سايت ھای ين روز ھا يگان وکيل شورا، يا تحليلگر  خود ساختۀ  مسايل ادر

اظھار می نمايند که امريکا و غرب برای تأمين منافع خود به افغانستان  سال بوت پاکی اشغالگران، ١٣بعد از ارتجاعی 

 سال شعور انسانی شما خفاشان بيدار شده و درک ١٣چه شد که بعد از . آمده است نه به خاطر منافع مردم افغانستان

  .حقيقت نموده ايد

  از آغاز لشکرکشی امپرياليسم امريکا به افغانستان ،انسان ھای با وجدان کشور و سايت ھای مردمی در داخل و خارج

صدای اعتراض خود را عليه تجاوز بلند کردند و از ماھيت ضد بشری عملکرد امريکا و پيمان تجاوز کار ناتو پرده 

ما نمی .  است٢١ نيست، بلکه قرن ١٩حاال قرن "يھن فروشان مسلکی می گقتند که در آن زمان عده ای از م. برداشتند

يرون شدن ئيد تجاوز به خاک شان بأبرای اين ناکسان بی شعور ت". توانيم مانند گذشته در غوزۀ خود محبوس باقی بمانيم

امريکا به افغانستان را  سايت ھای وابسته به اجانب در داخل و خارج کشور، تجاوز یوي.  است١٩از غوزۀ قرن 

که از تجاوز امريکا به افغانستان  ھر روزی. موھبت الھی دانسته تا ما را از شر طالبان و گزند ھمسايگان نجات دھد

ن برای ان و اھداف شان بيشتر برای مردم ما آشکار شد و درک کردند که متجاوزاگذشت، ماھيت اصلی متجاوز

  .  و دفاع افغانستان از شر اجانب به کشور ما ھجوم نياورده اندخوشبختی ما

بدون "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  "پورتالاز روز نخست تجاوز، افراد مبارز و سايت ھای مردمی و انقالبی مانند 

.  ا تجاوز ناميدندکمترين تعلل، سستی و ھراس  صدای ضد امپرياليستی خود را بلند کردند و يورش امريکا و ناتو ر

ثير پروپاگند ھای سست بنياد امپرياليسم نرفتند أ بزرگ افتخار دارند که ھرگز تحت تپورتالگردانندگان و ھمکاران اين 

ن با کمال بی حيائی، ادر مقابل ما ديديم که سايت ھا و افراد وابسته به متجاوز. و خود را در بدل چند دالری نفروختند

ين خصوص فرقی با اعرفی نموده و از تجاوز امريکا به کشور مادری شان دفاع نمودند که درخود را ملی گرا ھم م

اگر اين فرومايگان از کمترين شرفی برخوردار باشند، بايد جام زھر را بنوشند تا .  پرچمی ندارند–مادر فروشان خلقی 

کجاست آن امريکای شما که از . به زندگی پر از ننگ و عار خويش پايان دھند، اما کجاست آن وجدان و غيرت

کجاست آن امريکای . دھد افغانستان دفاع نمايد؟ پاکستان ھر روز ميھن ما را زير آتش راکت و توپخانۀ خود قرار می

چه بالی سر مردم ما ) ؟(شما که مردم ما را از شر طالبان نجات دھد؟ اگر کور نيستيد، ببينيد که طالبان شکست خورده 
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امريکای شما ھمين را به مردم ما وعده داده بود که شما بی شعوران و بی ھويتان شرف باخته  در صدد آيا . ورند آمی

    و عده ای ھنوز ھم دفاع می نمايند؟يدبوددفاع از تجاوز برآمده 

  .اگر يک قطره از شير آدمی مکيده باشيد، به زندگی پر از ننگ تان پايان دھيد

 

  


