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  نذيردلسوز

  ٢٠١۵ اپريل ١۴
 

 !اين قلم ھم سخنی دارد که بايد گفته شود
   

   باال ، در بحثی ھم وطنان گرانمايه و با درد ما که قلب ھايشان برای مردم و کشور شان می طپد ؛ در صفحات 

    :اشاره نمايم ) مختصراً ( اند ؛ اينک به اجازۀ آنان می خواھم به چند نکته اشتراک کرده نظر داده 

، يعنی   دارد  اشغالگر ضرورت به دستاويزی برای حضور نظامی اش در افغانستان. کشور ما اشغال شده است 

عوامل و ايادی خود . لطف نموده توجه نمائيد .امريکا به ھمين بھانه به افغانستان حمله کرد .طالب ، بعدش داعش 

. عام نمودمردم را قتل . را در رأس نيرو ھای مقاومت نصب کرده توسط آنان از جمله کابل را به ويرانه تبديل کرد 

مانند سرباند ھای (  بعدش طالب را) . ديگرکه خود ابعاد ديگر دارد و بحثی (به فرار از کشور کرد مردم را وادار 

 کشت و ارزش ھای بی   توسط آنھا نطفه گذاری نموده آنان را زاياند و مردم رادر بطن چرکين پاکستان ) جھادی

خصوص ه ب (را بی رحمانه منھدم نمود حتا نوار ھای موسيقی را دار زد و پيکر بودا . مانند فرھنگی را نابود کرد 

  ). سخت متنفر و منزجر ساخت اين تاکتيک از طالبانا ميليون بودائی جھان را ب صدچند

 طالبان  سگ بيايد و حکومت را بگيرد به شرطی که« : مجبور شدند بگويند   قرار داد که  ردم را آنقدر زير فشارم 

زنان را گرفتند و بردند و . فقر و تندستی جامعۀ داغديده و پار پارۀ ما را به مرگ راضی ساخته بود . » بروند 

  .، زنان را سنگسار کردن و با مرمی به سر آنان زدند کاری را که برادران مجاھد شان کرده بودند . فروختند 

 منھدم نمود ، تا   دليلی تراشيد و دو برج بلند در شھر نيويارک را  کامالٌ مساعد ديد ، آنگاه امريکا شرايط را که

... انديش و خوشباور امريکا را متيقن سازد که اين عمل را القاعده و طالب و خصوص مردم ساده ه مردم جھان ، ب

 ھای آنان در افغانستان حمله نکنيد ، فردا کار تخريب آنان در امريکا بيشتر و باز ھم بيشتر هانجام داده اگر به الن

آزادی قسمی دموکراتيک .  قيودات در داخل امريکا وضع کرد . شده ھزاران تن امريکائی را نابود خواھند کرد 

  . لغو نمود و به افغانستان تجاوزکرد جامعۀ خود را

آنگاه شروع .  نخست پايگاه ھای نظامی خود را به زودترين وقت در نقاط مھم و ستراتيزيک کشور احداث نمود 

زندان ھا . ل عام کرد  افغان را قت ھزاران.  بخش ھای عمدتاً پشتون نشين افغانستان   و بمباران کرد به دولت سازی

 و فرھنگ مردم و نسل جوان کشور چه کرد و به چه تعداد  که باسالح انجو ھايش در حق مردم از اين... . ساخت و

شما خود ديديد که چگونه . جايش ه مردم را توسط ھمين انجو به اجنت و جاسوس خود تبديل کرد ، باشد ب
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 وخاين و جاسوس شعله ئی را دردولت دست نشانده اش  طيف تسليمجنايتکاران جھادی و پرچمی و خلقی و خادی و 

    و امريکائی اشیدر تبانی با باداران انگليس   استعمار انگليسۀ دولت ساخته و پرداخت، پاکستان .کار گرفته ب

است اگر واقعاً می خو) به فرض محال(امريکا . سيل می دارد طالبان را مثل مجاھدين پرورش داده به کشور ما گ

طور کلی از ه کشور، ب آنان را در ھفته ھای اول تجاوزش به ) طالبان فرزندان خودش نمی بوددر صورتی که (

 یسرکوب کشور ھای امريکا مانند ( سرکوب می کرد  افغانستان بيرون می ريخت ؛ حتا در پاکستان ھم آنان را

.. و... ينھمه جنايت و خيانت وزن ستيزی و دزدی وبر ماست که مسؤوليت ا ، بنابر ھمين فشرده ) شيلی مانندالتين 

 ضد آن به ه بايد شناخت و ب رادشمن اصلی. اين بحثی است دراز . ندازيم تبار بيرا نبايد به دوش يک قوم و قبيله و 

 با صداقت و شھامت به طرف ھمدلی   عالی بايد  ھدف برای اين. پا خاست و در عرصه ھای مختلف افشايش کرد 

   اپريل١٠دلسوز .  جور و شاد باشيد  .دی و وحدت و يگانی رفت و ھمون

 


