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  موسوی

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٩
  

  ؟ دسمبر؟؟٢٨چرا 
  

رسانه ھای امپرياليستی در خارج از  زم فعال در داخل افغانستان، اکثرگذشته از رسانه ھای وابسته به امپريالي امروز

غالگر آغاز ان نيز، سرخط اخبارشان را در ختم مأموريت جنگی ناتو در افغانستان و به گفتۀ قومندان نيروھای اشافغانست

اختصاص داده و ھريک به زعم خود خواسته » انجام مأموريت صلح آميز در يک منطقۀ جنگی«يک دوران جديد يعنی 

 سپاھيان امپرياليزم غرب به سرکردگی امپرياليزم بودند، ضمن سرپوش گذاشتن بر ماھيت تجاوزگرانه و اشغالگرانۀ

کشور و مردم ما، به شکلی از اشکال عملکرد نيروھای اشغالگر را  به خاک و خون کشيدن جنايتگستر امريکا و

  .بررسی نموده، از ديد خود به اصطالح ناکام و يا کامياب معرفی بدارند

خون خلق ما  ختنيروزش با رسيزده سال، که ھر ساعت و ھر  ھمه جانبه و کامل از يک مقطع تاريخی رسیبر ھرچند

 کشور عجين بوده، کاريست که به فرصت بيشتر جھت نماياندن کوھوارۀ جنايات امپرياليزم نياز دارد، با آنھم يرانیوو 

ديباچه ای در ھمين فرصت کوتاه، اين چند سطر را خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم می دارم، باشد به مثابۀ سرآغاز و 

  .تلقی گردد، برای يک کار عميقتر و ھمه جانبه تر

ست مايد، عدول از برنامه ريزی قبلی  جلب توجه می ن٢٠١۴ دسمبر٢٨در انتخاب امروز يعنی که  اولين نکته ای -١

ن اين که چرا و روی کدام عواملی اشغالگرا.  صورت بگيرد٢٠١۵که قرار بود اين اعالم ختم به تاريخ اول جنوری 

 بدان معنی.  تاريخی نيست- زم سياسی روز به جلو انداختند، ھرچه باشد بدون پيوند با نوعی از شارالتاني٣  اين اعالم را

 ١٣٧١ ثور ٨ را  در ١٣۵٧ ثور٧که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء به ھمان سانی که ختم حاکميت فاجعۀ 

 ثور با نصب ٨ سال بعد يعنی در ١۴ سالۀ نوکران روس دقيقاً ١۴حاکميت اعالم داشتند تا به جھانيان بگويند که ما به 

 دسمبر يعنی سالروز ٢٧دستپروردگان خود بر اريکۀ قدرت، نقطۀ پايان گذاشتيم، اين بار نيز آگاھانه به دنبال سياھروز 

 انتخاب نموده تا به  را٢٠١۴ دسمبر ٢٨سرخ مگر ماھيتاً سياه،  اشغال خونبار کشور ما به وسيلۀ اردوی به ظاھر

 ارتش ١٩٧٩ دسمبر ٢٧ تمام چنين وانمود نمايند، که گويا آنچه را در شیکاّل انسانھا بی خبر و نسل ھای بعدی، با 

تقديم مردم » صحيح و سالم «٢٠١۴ دسمبر ٢٨شوروی تخريب و به يغما برده بود، ناتو ترميم و آماده نموده به 

  .افغانستان نمود

 ثور، يک زنجيرۀ کاملی ٨ ثور به وسيلۀ فجايع ٧ دھۀ گذشته نشان داده که ھمان طوری که فاجعۀ ۴ تاريخ خونبار حدود

 دسمبر به ٢٧ دسمبر نيز چيزی نيست مگر امتداد ھمان ٢٨از انھدام مادی و معنوی را در کشور ما رقم زد، اينک 

  .شکل و شمايل ديگر مگر با عين محتوا
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امياب اعالم داشتن  نيروھای اشغالگر، نمره دھی اکثر ممتحنان و نمره دھندگان بدان می  و اما به ارتباط ناکام و يا ک-٢

اين که . ماند که از يک نداف بخواھيم، پارچه ھای شاگردانی را نمره بدھد که امتحان فزيک ھسته ئی را گذشتانده اند

يا نه، ھيچ ربطی به عدم توان آن فرد در ست و فتمندی شغل ندافی قابل احترام است و يا نه، و يا شخص نداف آدم شرا

 به شغلی که خود دارد، رامشتحادر چنان حالتی حد اعالی شرافت نداف و . ارزشيابی از پارچۀ فزيک ھسته ئی ندارد

حيت ھای برگردانده و قاطعانه ابراز بدارد که ارزشيابی در چنان موردی از صال بانشصاحبه را آن است تا پارچه ھا 

مگر با تأسف وقتی پای نمره دھی، کامياب و يا .  در حالت فرضی ھمين طور ھم خواھد شدکه يقيناً . استوی به دور 

 به ميان می آيد، افراد به عوض آن که از فھم و درايت امريکابه سرکردگی ناکام اعالم داشتن نيروھای اشغالگر ناتو 

ار مطالبی اقدام می ورزند که يا از طريق رسانه ھای نداف کار گرفته، آنچه را نمی دانند به بحث نگيرند، به نشخو

ھای خودشان را منديھای صادقانۀ برخاسته از نيازوابسته به امپرياليزم به خورد آنھا داده شده است و يا ھم اين که آرزو

  .به جای ستراتيژی غرب قرار داده، امريکا و در کل ناتو را با آن ارزشيابی می نمايند

  :به صورت مثال

 شرکای جنايتکارش، در نخستين روز ھای حمالت ددمنشانۀ شان بر وه به ياد داريم که امپرياليزم جنايتگستر امريکا ھم

افغانستان و از زمين و فضاء بر خاک کشور ما آھن مذاب و آتش ريختاندن، جھت تحميق خلق افغانستان و خلقھای 

  :می نمودندسراسر جھان، اھداف شان را به ظاھر در چند نکته خالصه 

 آوردن دموکراسی و حکومتداری خوب در افغانستان و نقطۀ پايان - ٢ مبارزه عليه تروريزم تا نابودی کامل آن، -١

 اعادۀ حقوق دمکراتيک زنان و از بين بردن تمام اجحافات – ٣گذاشتن بر تمام اشکال مظالم سياسی و اجتماعی، 

 تأمين عدالت از طريق به پاسخگوئی – ۵شخاش و قاچاق مواد مخدر،  خعليه کشت مبارزه – ۴جنسيتی در افغانستان، 

  ...کشانيدن تمام جنايتکاران و ناقضان حقوق بشر طی سه دھۀ اخير و 

اين را ھم ھمه به ياد داريم که وقتی امپرياليزم با دجال ھای عصر حاضرش يعنی رسانه ھای چند جانبه اش که به مانند 

ش در افغانستان را کامل نمود،  ا می گردد، تجاوز نظامیدبلن موی دم خرش، ھزاران آواز دجال افسانه ئی، از ھر تار

 نمايم که حتا در جمع ءبدون آن که به نوعی از خود شيفتگی دچار شده باشم به جرأت و با صراحت کامل می توانم ادعا

 مردم عوام و آنھائی که فريب تبليغات مدعيان مبارزه تعداد ما از انگشتان دست مان تجاوز نمی کرد، تا چه رسد به

» بیود«غرب را خورده، يکی به رقيت و بردگی استعمار بدان علت دل خوش نموده بود که غرب متمول افغانستان را 

را در افغانستان » من و سلوا « توراتیمنطقه خواھد ساخت و آن ديگری بدان اميد که با بھشت ساختن افغانستان، افسانۀ

  .د ساخت؛ به خوشرقصی و آرايشگری نيروھای اشغالگر اقدام ورزيدندمتحقق خواھن

 گرديدند، مبدلفريب دھندگان و خاينان قھاری   به خود فريب خوردگانی بيش نبودند و بعد ھا،آنھائی که در نخست

ھای کاذب،  ديگری تقديم داشته، با خلق اميدھميشه شنيدگی ھای شان از دم خر دجال عصر حاضر را، با رنگ و شمايل

گوئی و نشخوار تفاله بازرا ه تا ديروز تمام ھم و غم شان چنان افرادی ک.  می نمودندیسازدر واقع انقياد ملی را زمينه 

ھای رسانه ھای امپرياليستی در تعيين اھداف و ستراتيژی اشغالگران می ساخت، اينک وقتی می بينند که نه تنھا ھيچ 

ش را چنان پيموده که ديگر  ااحه ھای اعالم شده، سير قھقرائیفته، بلکه در تمام سيک از اھداف اعالم شده تحقق نيا

نمی توان پائينتر از آن حرکت نمايد، يعنی حاکميت استعماری در کل اعم از ادارۀ مستعمراتی و حاکميت استعماری، 

 بحر، ديگر امکان فرو رفتن ندارد، بسترکشتی شکسته ای را مانند اند، که به قعر بحر فرورفته و با رسيدن بدنه اش به 

چه  غالگراناشبدون آن که شرافت و درايت نداف فرضی را بيابد و اعتراف نمايد که نه آنروز می دانسته که ستراتيژی 

بوده و نه اينک داند، باز ھم به نشخوار استفراغ ديروز خود و بيگانه مشغول شده، با قيافه گرفتنھای فيلسوف مآبانه، و 

ھم با صدا بلند کردن ھا، گويا خود را مبارز نشان داده، امپرياليزم امريکا و شرکاء را در افغانستان ناکام اعالم زمانی 
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ھای می دارند، مسلم است که در چنين حالتی چون چنين نشخواری ھم خواست و ھدف امپرياليزم جھانی و رسانه 

ا را به وسيع ترين شکلی بازتاب داده، جھت پوشاندن و مخفی  آن قيافه گرفتن ھا و صدا بلند کردنھاست، آن بسته بهوا

آنھا را مالمت . نگھداشتن اھداف اصلی نيروھای اشغالگر گاھگاھی به محکوم نمودن زمامداران شان نيز می پردازند

ويا دست می نمايند که با وجود دادن اينھمه کشته و مصرف بيش از ھزار ميليارد دالر، ھيچ چيزی به دست نياورده و گ

  .خالی و ناکام از افغانستان برگشته اند

ببينيم که چنين قضاوتی از کجا ناشی می شود و چرا ندافانی به جای استاد فزيک ھسته ئی می خواھند، پارچۀ امتحان 

ند تا شاگرد را نمره بدھند، آنھا نه تنھا نمی دانند بلکه نمی خواھند بدانند و در صورت دانستن اجازه و حق آن را ندار

در آن صورت جای ناکام و کامياب کامالً عوض شده و  ازيرماھيت ستراتيژی اشغالگران را در معرض ديد قرار دھند، 

 چند جانبۀ ستراتيژيک شان در اشغال افغانستان افھد اھمه خواھند دانست که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء به

  :زيرا.  پر و نمرات صد در صد به وطن خود بر می گردندو با دستان موفقانهدست يافته اند و اينک 

کنندگان تبليغات غرب اجازه بيابند حين انديشيدن به جای معده از ارگان تفکر يعنی مغز شان استفاده نمايند، اگر نشخوار

شوار نخواھد  را دنبال می نمودند، زياد د افغانستان کدام اھداف ستراتيژيکتشخيص اين که امريکا و شرکاء از اشغال

  :آنھا نيز قادر خواھند شد ببينند. بود

 نخستين ھدف امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء از حمله بر افغانستان، بسط و توسعۀ حاکميت ناتو در يکی از - الف

 حريف ٣بر در و نظارت مداخله و  ترين مناطق ستراتيژيک جھان که در عمل به ناتو امکان و سھولت برتری گرھی

امپرياليزم . ستراتيژيک و بزرگش يعنی روسيه، چين و ھند و ھم چنين رژيم آخندی ايران را می دھد، می باشد

جنايتگستر امريکا و شرکاء به بھانۀ مبارزه عليه تروريزم و القاعده، نخست افغانستان را اشغال نموده، با ايجاد پايگاه 

، ھای ستراتيژيک و امنيتی با دولت دست نشاندهپيمانھا و قراردادور و از طريق عقد  نظامی ستراتيژيک در اين کشیھا

ساختن حضور قوای خودش در افغانستان، در واقع به اولين و اساسی ترين ھدف ستراتيژيکش دست يافته  ونمندقان

  .است

ورانيوم، دار افغانستان به خصوص در زمينۀ يھای اقتصادی سود آور در يغمای بدون محاسبۀ دارون عقد قرارداد- ب

  .ھدف ديگری بود که امپرياليزم بدان دست يافته است

 نھادينه ساختن استخوان شکنی ھای قومی، مليتی و زبانی در افغانستان در حدی که شيرازۀ وحدت ملی کشور را –پ 

مستقيم  بدون کمک و دخالت ،قرار داده اند که مزدوران شان کمترين شانسی برای ادامۀ حيات بي تخرچنان در آستانۀ

به عبارت ديگر افغانستان را در وضعيتی قرار بدھند که ھرگاه اراده نمايند، بتوانند آن را پارچه . بادار نداشته باشد

 ترجنايتگسنيز امپرياليزم  زمونآاين درگيری ھای موجود در ادارۀ مستعمراتی خود گواه اين است، که در . پارچه نمايند

  .امريکا و شرکاء نمرات قابل قبولی دريافت داشته اند

نظامی، مصرف  ۀماي در زمينۀ اقتصادی و بر روی پای نگھداشتن حد اقل يکی از جناح ھای سرمايه، يعنی سر–ت 

بيش از يک تريليون يعنی ھزار ميليارد دالر تنھا در افغانستان، ھدف ديگری بود که امپرياليزم جھانی به سرکردگی 

  .پرياليزم جنايتگستر امريکا، در اشغال افغانستان تعقيب می نمود و به اعتراف خودشان بدان نايل آمدام

 تا جائی که از مطالعۀ گذشته بر می آيد، عواملی که باعث گرديدند تا شوروی از افغانستان مذبوحانه فرار نمايد، – ٣

  :قرار آتی بود

روھای انقالبی و کمونيستی مقابل اشغالگران که رقم مدافعان اشغال را  گستردگی مقاومت آحاد ملت من جمله ني–الف 

  .  در صد تقليل داده بود۵ الی ٢به چيزی کمتر از 

  .آمد محکوميت جھانی اشغال که ھر بار به صورت واضحتر در قطعنامه ھای مجمع ملل متحد به نمايش می –ب 
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 ستی و ارتجاع منطقه در تقابل با رژيم محصول اشغال مداخالت نظامی سودجويانۀ تمام قدرت ھای امپريالي- پ

  .شوروی

يعنی مصارف . لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سياسی ضعف و ورشکستگی درونی نيروھای اشغالگر چه از –ت 

 شوروی آن زمان، بستۀو  ميليارد دالر و تحميل آن بر اقتصاد برنامه ريزی شده و غير قابل انعطاف ٣۵ھنگفت بيش از 

الوۀ آن که آن کشور را از لحاظ اقتصادی آسيب پذير ساخته بود، پس لرزه ھای سياسی زيادی را نيز به ھمراه به ع

  .داشت که در نھايت به زوال شوروی منجر شد

 محراق ددبه ماقمار در چنان حالتی آن که يعنی به عوض .  اوجگيری نھضت ھای ضد شوروی در اقمار آن کشور- ث

  .يد قوۀ فرار از مرکز بر مشکالت روز افزون محراق الی ختم قدرت محراق پای فشردندقدرت بيايند، با تشد

و غرق شدن خود آن کشور در دنيائی از مصايب بعد » اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی« ختم حيات دولتی به نام - ج

  .از اضمحالل دولت

 به عاض اووريت ھای جنگی شان را اعالم می دارند، اينک که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و ناتو ادعای ختم مأم– ۴

  :چگونه است

و جھانی  به علت خيانت بخشھای وسيعی از مقاومت رسمی ضد اشغال شوروی که ھمه سر در آخور امپرياليزم - الف

 ، مقاومت ضد تجاوز کنونی ھيچ گاھی نه تنھا گستردگی عليه اشغال شوروی را نيافت،ه و دارندداشتمنطقه ارتجاع 

بلکه از لحاظ ماھيتی با فقدان نيروھای کمونيستی در پيشاپيش نيروھای ضد تجاوز، رھبری و حتا شرکت در جنگ ضد 

اشغالگران را نيز دستپروردگان امپرياليزم در وجود طالب مصادره نموده، ماھيت آزاديخواھانه و ضد انقالبی آن را نيز 

  .زير سؤال برد

سانه ھای تبليغاتی جھانی، ضعف مقاومت انقالبی عليه تجاوز در آن زمينه و  حاکميت اشغالگران بر تمام ر–ب 

موجوديت ارتجاع طالبی به مثابۀ آماج حمالت امپرياليستی، توأم با يکه تازی ھای امپرياليزم جنايتگستر امريکا و جھان 

لمللی اشغال افغانستان به گرفتن، باعث شده است که تا اکنون ھيچ گاھی در عرصۀ بين اسپتمبر  ١١را به گروگان 

در نتيجه فرار مذبوحانۀ امپرياليزم از افغانستان، نمی تواند ناشی از . وسيلۀ ناتو و غرب، خالف گذشته، محکوم نگردد

  .فشار بين المللی باشد، بلکه در عمل بازتاب دھندۀ تحقق اھداف ستراتيژيک آنھا می باشد

ھم به صورت نيمه علنی و  ھا آن طرف طيف گسترده ای از کشوروی از خالف گذشته که مقاومت رسمی ضد شور- پ

می شد، مقاومت عليه تجاوز امپرياليزم امريکا و شرکاء بيشتر از آن که شکل سياسی، مالی و نظامی رسمی پشتيبانی 

يران ھای کمک کننده به خصوص اقابت ھای سودجويانۀ کشورمقاومت آزاديخواھانه را به خود بگيرد، به نحوی تابع ر

و پاکستان با امپرياليزم جھانی را به خود گرفته است که نتيجۀ آن به ھيچ وجه نمی تواند باعث شکست اشغالگران در 

  .عرصۀ جنگی باشد

ھای اشغالگر را به لرزه در آورده است، اما در کل آنھا از  پود اقتصاد کشورو  با آن که تجاوز بر افغانستان تار–ت 

تشريح علل اين فاصله در جای خود، به چيزی کمتر از . انند شوروی ھنوز فاصلۀ زيادی دارنديک فرايند سقوط مطلق م

  . کند، که برخورد بدان از حوصلۀ اين مقال بيرون است بسندهمثنوی ھفت من کاغذ نمی تواند

وجھا و افقھای  با آن که در اين اواخر جنبشھای ضد امريکائی و در کليت ضد نظام امپرياليستی حاکم بر جھان، ا- ث

خواست و ھماھنگی با  ھم از آن جائی که اين جنبشھا بيشتر از آن که مبتنی بر جديدی را نمايان ساخته است، مگر با آن

ست که خود در کشتن مردمان کشور ھايشان چيزی د، در تحت سيطرۀ حکمداران جباری توده ھای ميلياردی جھان باش

ای توده ھا ندارند، نمی توان حکم نمود که در مقطع کنونی اين جنبش ھا کمتر از توحش امپرياليستی ارمغانی بر

  .امپرياليزم را به زانو در خواھد آورد
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  : در يک مقايسۀ مختصر بين حاکميت ميراث شوروی و حاکميت کنونی می توان ديد– ۵

و آزمنديھای فردی رھبران  در حل اختالفات درونی ناشی از سياست ھای امپرياليستی نیااز لحاظ ناتو ھر دو –الف 

يعنی به ھمان سانی که نقطۀ پايان را بر حيات حاکميت مستعمراتی نجيب، اختالف . شان، کامالً مشابه ھمديگر می باشند

درونی خلق و پرچم گذاشت، اختالفات موجود بين غنی و تيمش و عبدهللا و تيمش نيز، عين شکل و ماھيت را داشته، 

  .واند به مانند گذشته عمل نمايدتشديد آن در نھايت می ت

 ۴٠٠ الی ٣٠٠ حاکميت مستعمراتی نجيب از لحاظ نيروی نظامی شامل اردو، پوليس، خاد و مليشيا چيزی بين - ب

زرھپوش و خدمۀ کار آزموده  عراده تانک و نفر بر ٢٠٠٠ ناز لحاظ وسايل جنگی با داشت. ھزار نفر را شامل می شد

 جنگی، بمب افگن، ھليکوپتر و ترانسپورتی، و قوای راکتی فوق العاده طيارۀب از صدھا ديده، نيروی ھوائی مرکو جنگ

عظيم، در تمام خاورميانه بی رقيب به شمار می آمد؛ عکس ديروز نيروھای نظامی ادارۀ مستعمراتی کنونی ھرچند از 

بالغ می گردد، مگر از لحاظ  ون نفر بر حدود نيم ملي-  اردو، پوليس و امنيت-لحاظ تعداد افراد در ھر سه قوۀ امنيتی

وسايل جنگی و اسلحه، در بھترين صورت می تواند برای قرن نزده و اوايل قرن بيست اکماالت شده باشد، چه در 

را معروف » دن کيشوت«ی و راکتی باشد، در جنگ  ھوائقوای، پوششرايط امروز اردوئی که فاقد تانک، نفر بر زرھ

  .تداعی می نمايد

 ھزار نفر تفنگدار ۵٠٠ نيروھای مقاومت رسمی و غير رسمی ضد حاکميت مستعمراتی داکتر نجيب، بر  تعداد- پ

مسلح که به ده ھا گروپ و حزب تقسيم شده بودند، بالغ می گرديد، در حالی که نيروھای مسلح کنونی که در رقابت با 

 ھزار نفر تخمين زده می ٣۵ الی ٣٠کنونی بين ادارۀ مستعمراتی به کشتار خلق ما اشتغال دارند، در عمل و در مقطع 

  .شود

و تا اکنون ديده  نيروھای مسلح در ھر دو نظام، به غير از رھبری آنھا که بقای حاکميت شان را در تداوم جنگ –ت 

ا ييد و دمساعد می گرمی بينند، بقيه افراد جنگ را از خود ندانسته، ھرگاه شرايط فرار و گريز از جنگ برايشان نيز 

کردن جان خود ھمان طوری » بچت«گردد، کامالً مسلم است که تفنگ ھای شان بر زمين گذاشته در صدد مساعد  اينک

که ديروز برآمدند و يک شبه از آن اردوی چند صد ھزار نفری ھيچ چيزی باقی نماند، اينک نيز سرنوشتی ديگری در 

  .انتظار آنھا نخواھد بود

لی و مختصری که بين دو حاکميت مستعمراتی صورت گرفت، می توان صحبت از  با درنظرداشت مقايسۀ اجما– ۶

  :نتايج آتی نمود

دست داشتند، قادر   حاکميت مستعمراتی داکتر نجيب به پشتوانۀ تشکل حزبی آحاد آن و با تکيه بر تسليحاتی که در- الف

جلوگيری نمايند، که نمونۀ برجستۀ آن شدند برای يکی دوسال از شکست ھای آشکار نظامی ناشی از فشار طرف مقابل 

دفاع از جالل آباد بود، اما به مرور زمان با تشديد اختالفات درونی و نفوذ استخبارات بيگانه و ھمسو و ھمتراز با آن 

ئی را از دست داده، ضعف و ناتوانی خود را در تسليم امرگ شوروی يعنی يگانه حامی رژيم مستعمراتی، آن توان

  .  و امثال آن کامالً ھويدا ساخت، قندوزت نظامی در جاھائی مانند، خوست، ھراتشھرھا و قطعا

 نجيب با چنگ و دندان از موجوديت خود دفاع مراتیعادارۀ مستاين که ادارۀ مستعمراتی کنونی بتواند به مانند ايام آخر 

 که ھرگاه آنھا خواسته يستی؛ بدان معنیی اشغالگر امپريالنمايد، باز ھم کامالً منوط است به سياست ھای کالن قدرت ھا

ز سقوط ادارۀ باشند که وضعيت کنونی و حاکميت ادارۀ مستعمراتی تداوم يابد و با دادن پول گزاف و اکماالت نظامی ا

گيری نمايد، بنا بر محدوديت توانمندی طرف مقابل، انجام اين مأمول ناشد تلقی نمی گردد، در غير مستعمراتی فعلی جلو

  .سترادموس باشد وقتی سقوط ادارۀ مستعمراتی کنونی را پيشگوئی می نمايدوزم نيست تا انسان نآن، ال
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امکان و شرايط اين را که سوسيال امپرياليستھا بتوانند جھت به دست آوردن اھداف " وفات نه به ھنگام شوروی "–ب 

مستعمراتی داکتر نجيب به دفاع آشکار  يا از سقوط حاکميت نموده،ستراتيژيک شان باز ھم به صورت فعال اقدام 

کار زار جنگی شوند، از بين د اروماً يق به قضايا احتراز نموده، مستفيسپ برخيزند و يا اين که از برخورد منفعالنه و

 در افغانستان و بقای حاکميت آنھا در عرصۀ ءتحقق اھداف ستراتيژيک امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکا برد؛ مگر

ای خودشان، اين امکان را ھميشه به وجود آورده تا اردوھای اشغالگر امريکائی و ناتوئی بار بار و زير نام کشور ھ

يعنی . ھای خون بيشتری را در افغانستان جاری بسازندپائين برده، جويھای مختلف، فتيلۀ جنگ را در افغانستان باال و 

 می نمايد، ھميشه حاضر بوده و در آينده نيز خواھند بود تا به دفاع مادامی که منافع غارتگرانۀ آنھا در افغانستان ايجاب

ک کشور ما را بيشتر ويرانه ساخته و توماھا کروز و ی و راکت ھا۵٢- غرش طيارات بیبا از اين و يا آن يکی، باز ھم 

  . خونھای بيشتری را بريزانند

، فقط در يک صورت می تواند به » عين و غين«وجود تا جائی که از روند وقايع بر می آيد ادارۀ مستعمراتی کابل در 

 دھد، که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء به مانند گذشته، به خاطر بقای آنھا خون خلق مها ادروند حيات ننگينش

  .. ..د در غير آننما را بريزان

 درانی،  خاين و جنايتکارۀقۀ حاکمبه مثابۀ بزبالگردان طب باز ھم شاھد چرخ خوردن جسد متعفن احمد زی ديگری -٧

 چه بسا در کنارش دوستم، عبدهللا و سايران نيز طناب ھا را ؛بود خواھيمبر فراز يکی از پايه ھای برق در شھر کابل 

 . پر نموده باشند

  :با پوزش از مختصر ساختن مطلب

  گر بريزی بحر را در کوزه ای      چند گنجد قسمت يک روزه ای

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٨

  

 


