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ين عرصه و يا آن ا  با ھم دارند که دری تضاد ھائی زياداشکال ؛  صور و افغانستان درر بگر تجاوز و ايادیعوامل

  .عرصه منجر به کشت و کشتار ھای زياد و حتا بسيار زياد ھم می شود 

امپرياليزم جنايتکار  کشتار مردم توسط طالبان و کشتار ھزاران تن انسان بيگناه و بيدفاع توسط قوای ناتو و ايساف و 

جوان قد و  طالب را مردار کرد و يا اين یشمار زياد  آن خانمی که مثل در اشکال دراماتيک آن  و گاھی ھمامريکا

 ١۵ -  ١۴؛ نمونه و مثال  و يا نقطۀ عطفی در بستر خونين کشت  به طويله را  تن و يا بيشتر مھاجم شش قامت بلند که

  .سال  جنگ به خاطر منافع امپرياليزم می باشد

اه تحکيم پايه ھای ر در کهبرای آنانی. دارند   ھر طبقه و قشر ديد طبقاتی و قشری خودشان را، در حوزۀ کشت و کشتار

و ميھن  شجاعت و شھامت« الگوی  . است»قھرمان«اين سرباز  ؛  استعمار و امپرياليزم در افغانستان گام بر می دارند

 ی در حرکت اند و برای پيروز)طالبان  (  که به دنبال بخش ديگر تضاد قشر نازک و ناچيزیبرای آن . است» پرستی 

ولو در ( رکه ھر دو طرف تضاد ع در اين م .است» قھرمان « طالب بچه ھا   ، انجام می دھند ؛ باشدشان ھرکاری

  .ند اخاين به مردم و خاين به استقالل و آزادی کشور) ظاھر آشتی ناپذير ھم جلوه کنند 

اپوط به گوشت و پوست که مانند اخت ( از طويله نشينان حرفه ئی)اما پست اھمت ( ۀ بلند قامت  اين سرباز سر فروخت

امپرياليزم جنايتکار .  دولت دست نشانده صدمه ببيند پوسيدۀ دفاع کرد و نگذاشت که اين رکن و پايۀ )مردم ما چسپيده اند

  بودهحتا به خبرکش و مدافع امنيت استعمار در اين اواخر خيلی موفق ھم؛ تبديل دشمن به دوست امريکا در سياست
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طالبان  به استخوان مردم رسانده و آن ساده انديشان خوشباور را به راه خدمت به   ورانشمزد کارد را توسط . است

  . است خود کشانده

 و "باشی"و " ملک " امپرياليزم به  زنجيریمردم از ترس سگھای.  نمونۀ تيپيک آن را می توان در واليت زابل ديد 

سالح و دولت دست نشاندۀ غنی پناه بردند  ( غارتگر امريکاامپرياليزم"و چايدار باشی " خانه سامان"و " ده باشی"

مليشه  ( ارتاز طريق فشار و کشت و کش تبديل دشمن به دوست کالسيک استعماری  شيوۀ . تا با طالب بجنگند ،گرفتند

  .ھمان سياست که سوسيال امپرياليزم در اشکال ديگرش ، در افغانستان سرو سامان داده بود ) سازی

جالدان  خلقی ، ( واقعی و فرزندان راستين مردم را سوسيال امپرياليزم شوروی به  ھمياری مزدورانش قھرمانان 

به مجيد و سازمانش نگاھی . به زندان ھا افگند و آنان را بعد از شکنجه ھای وحشت برانگيز کشت) پرچمی و خادی 

را در چند » حسين کوت «)  بارک  نظامی ( لۀ ندازيد که چريکھايش چسان در چند ساعت توانستند بی سر و صدا  قشبي

 - کيلومتری کابل اشغال نموده تمام مھمات و سالح آن را طوری مصادره نمايند  که دولت مزدور و دست نشاندۀ  کارمل 

. يکی آن را بيابد .... و دھشکه و خمپاره و راکت  و) مسلسل ( نجيب ، نتوانست از ھزاران  قبضه تفنگچه و ماشيندار 

در بسا واليات کشورنظر کنيد که با چه شھامت و فداکاری و .... به مبارزات مسلحانۀ سازمان ھای ساما و  رھائی و

درايت درجبھات جنگ عليه اشغال کشور  با اشغالگران  روسی می جنگيدند ؛ نگاه کنيد  که قھرمانانش چگونه  

مجيد ھا ، فيض احمد ھا ، مينا ھا ، بھمن ھا ، مسجدی . ند سربازان پوشالی و باداران روسی شان را  بر زمين می افگند

ھا ، نادر علی ھا ، ميرويس ھا ، قاضی ضياء ھا طغيان ھا شير علم ھا و صد ھا تن ديگر اينان قھرمانان واقعی مردم 

در يک . عی اند آنانی که در راه آزادی ميھن از سلطۀ سوسيال امپرياليزم در ميدان نبرد جان دادند قھرمانان واق! اند 

  .مردم ما قھرمانان اند ؛ نه اين سرباز سرفروخته مدافع استعمار و امپرياليزم : الم ک

  ) !مردم افغانستان (زنده و جاويدان باد قھرمانان واقعی  

   جون٢۴) کبير توخی ( 

  

  

 
 


