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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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 Political  سياسی

  
  نذير دلسوز

  ٢٠١۶ می ٢٨
  

  مخلوق امپرياليزم"مال منصور"
  ! دان وصاحب نظر در سياستازديد رفيق دانشمند ، تاريخ

  
که توسط قلم به دستان منفعت پرست و مزدور   و رسانه ... می وپيرامون قضايای سياسی ، نظا رايجشيوۀ تحليل ھای 

 نسل جوان و اھل مطالعه داده می شود از آن به خصوصھای وابسته و دست نگر امپرياليزم جھانی به خورد مردم ، 

شور ک... سبب است ، تا آنان را به سطحی نگری عادت دھند وبه حوادث و رخداد ھای سياسی ، نظامی ، اقتصادی و 

يا ناراحتی ھای اضطراب آور و   وآفرينسرور   احساساتدستخوشبنگرند و  ھايشان ، ھمانطوری که بازتاب داده شده

  . می باشد بزرگی برخوردار امپرياليزم از تجربيات تاريخی بس در اين زمينه. ھراس برانگيز شوند 

به يک کشور تحميل می شود ؛ در گام نخست ....  سياسی و ھای، بحرانات ، تکان  حوادث ، رخداد ھا زمانی که

در ھمين برھه ھای زمانی است . را درمرکز خود قرار می دھد  ) دولت ھای وابسته و يا دست نشانده ( ميکانيزم دولت

سلطه  جامعۀ تحت ذھنيت ورزند تالش می ساخته حرکت شان را ھر چه بيشتر، سريع ماشين تبليغاتی خدايان سرمايه که

بيخ و بنياد امپرياليزم با رياکاری و خدعه و   کهآن جائیاز . نمايند  بار ديگر باز سازی منافع آزمندانۀ خوددر جھت  را

 و چال و فريب و دسيسه و توطئه عجين شده و بدون آن به بقای خود ادامه داده نمی تواند ؛ الجرم به مانور ھای نيرنگ

  . رنگارنگ متوصل می شود

رھبران مبارز ، شجاع ، دانشمند و اعضای جريان  و در پيشا پيش شان دھه ھل و جوانان آنچ مبارز سالھای دھۀ نسل

 ، يعنی اخوان خود عجيب الخلقه ھای سياسی استخباراتی  چسانشاھد بودند که امپرياليزم ) شعلۀ جاويد(پر افتخار 

و آفت  ت درازش را در افغانستان بالی جانساخته و پرداختۀ دس ...)  و طالبی و القاعده ئی و بعد ھا جھادی( المسلمين 

دموکراتھای انقالبی و غير وابسته ، آزاديخواھان و ميھن پرستان ، در  . ما ساخت فرھنگ مادی و معنوی مردم

و  اشکال خدعه  )شعلۀ جاويد(جريان دموکراتيک نوين افغانستان  فرجاد و ديالکتيسين ھای پيشاپيش آنان رھبران

نوشته ھای واقعبينانه و سخنرانی ھای بر انگيزاننده در  با را و امپرياليزم و دسيسۀ سوسيال امپرياليزم نيرنگ ، توطئه

 و کشورشان جھان و منطقه در رابطه با آن زمانکردند و اھداف اصلی ابر قدرتھای  افشاء .... خيابانی و در تظاھرات

مزدوران روس و امريکا  ( شدند ت غير قابل جبراندر اين راه متحمل ضربا که خودشان ھم . را برمال ساختند 

  . ) يا اعدام کردند و يا زندانی ساختند  بعد از شکــنجه ھای وحشـــيانه وندگرفتمبارز شعله ئی را  ھزاران تن
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و  را در تقابل) جھادی و طالب و القاعده و داعش ( ساخته ھای دستش  امريکا طی سه دھۀ سپری شده امپرياليزم

با عالقه  سال اشغال کشور به اين بازی ١٥ طی خود قرار داده   با ھمديگر و ھمينطور با نيرو ھایمسلحانهی روياروئ

تا ثابت کند که اين ھا ھمه زادۀ شرايط کشور   را کشت مال منصور، بن الدن ، مال عمر و حاال  مندی تداوم بخشيده 

تاريخی دارند تا خلق ھای افغانستان و خلق ھای جھان را که رسالت  ھای خودشان می باشند و اين رھبران امريکاست

   ! از چنگ اين ھيوال ھای ھول و ھراس نجات بخشند

خوانندگان گرامی ، به خصوص نسل برومند و جوان کشور را به مضمون يک  توجه فشرده بعد از اتمام اين پيش نويس

متبحر  صاحب نظر ( موسوی يق مبارز و دانشمندمسن جريان دموکراتيک نوين افغانستان، يعنی رف تن از مبارزان

در لنک ذيل جلب می »    "پوتين"قربانی مغازله با " اختر منصور"   «تحت عنوان  ) درامور سياسی ، تاريخ و الھيات

  دلسوز. نمايم 
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