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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

  
  رھا .س
 ٢٠١٣ جون ٢۵

 دشمن کيست؟
  )؟( بال ھليکوپتر به دولت پوشالی واردوی پوشالی برای مقابله با دشمن٣٠ ميليون دالری وخريد ۵٧٠ۀھزين

ده زادو) قدرت اول جھان(ويژه امريکاه بپرسد حاال اين دشمن کيست که امپرياليستان غرب بکسی در اين ميان نيست که 

  گردند ولی تاکنون موفق به شکست دادن آن نشده اند؟ سال تمام دنبال آن می

ر در اوايل امپرياليسم خونخوار امريکا شعار مبارزه با تروريزم را دستاويزحمله برافغانستان واشغال نمودن اين کشو

دی از جانب چوبدستانش ئيأمبارزه عليه تروريزم جھانی، اين اشغال خود را باگرفتن مھرتۀ برای خود نمودند وبه بھان

قانونی بخشيدند ولی امروز می بينيم اين قدرت بزرگ جھان درپيش ھمان ۀ صبغ  جھانی وسازمان ملل،ۀچون جامع

 است وشکست سياسی خود را تجربه می کند واين بار نيز بر مخلوق خود که عبارت از تروريزم جھانی باشد، دوال شده

 ديگری ۀھرچند که اين يک کاس. دی زده استئيأدرقطر، مھر ت" امارت اسالمی افغانستان"اين شکست خود با بازکردن 

ش خالصه با بازی ھای مو.  چند طرف قضيه فراتر نرفته استۀزيری نيم کاسه است که افشای اين راز ھنوز از محدود

امريکا بيش از ھمه به مردم  درقطر،) گردان از تروريزم جھانی( باگشايش دفتر سياسی طالباناً  زيادی خصوصۀوگرب

ی برای اشغال وقانونی جلوه دادن آن بيش نبوده است که اجواز نامه " مبارزه باتروريزم جھانی"ما ثابت کرد که شعار 

 که دشمن شان راند تروريزم وطالب نيست نه تنھا از آن سخن میاين بدون ترديد ثابت می کند پس آن دشمن که غرب 

  . که بين خالق ومخلوق وجود داردئیباشند ھمان دوست  ھمديگر نيز مینيست بلکه دوست خوب

نيروی ديگری که بی نظير ترين جنايت ھارا درتاريخ بشری باالی ملت مظلوم افغانستان وارد نموده است رھبران 

البته مقام ( ويژه تاريخ افغانستان می باشنده غانستان است که مزدور ترين جريان درطول تاريخ بوسران تنظيمی در اف

ی يافت خواھد شد تا ئومنزلت مزدوران خلق وپرچم وتحريک سياه طالبان درجنايت، محفوظ است چون کم تر نيرو

که بااشغال شدن افغانستان توسط )  بگيردرکارد جھانی جنايت را شکسته وافتخار مقام اول درجنايت را از اين جريان ھا

امنيت وعدالت اين نيروھا نيز   ويژه امپرياليسم امريکا وجار زدن شعار دموکراسی،ه بيش ازچھل کشور امپرياليستی ب

ی عدالت ودموکراسی بعد از ئ برپاۀکه خواست مردم بود وشرط اولي چيزی(ندنه تنھا که به پای ميز محاکمه کشانيده نشد

ن اکه اين را از متجاوز  جنايتکارن بود اما نه اينۀالبته خواست مردم محاکم - ه جنايات دريک کشور تقاضا دارد ھمآن

 ودرکنارمزدورک فتندش به کرسی ھای باالتردولتی دست ياتانخيبلکه ھرکدام به تناسب دژخيمی، جنايت و) دنبخواھ

در اين باره نيز مردم خوش باور ما به اين  .شغول شدند به چوشيدن خون ملت بازمئیپوشالی اين بار بادريشی ونکتا

کردند ودموکراسی را قربانی ھوس ھای  باور شدند که ھمين جريان ھا بودند که عدالت را درافغانستان نقض می

 اً  دموکراسی در اينجا آمده است حتميکا به منظور تحکيم عدالت وآوردنحيوانی خود می نمودند پس حاال که امر

کند که ھيچ نيروی کشور  که تاريخ حکم می درحالی(به محاکمه کشانيدن ھمين جنايتکاران تنظيمی می باشدمنظورش 
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ش ھم ھمين باشد چون آنھا ديگر شده نمی تواند حتی اگر ھدفی عدالت در کشوری ئ قادر به تحکيم قانون وبرپایديگر

 دھد و ن برای کشوری ديگر معنی اسارت را میکه اين تعريف قانو کنند ودرحالی قانون را از ديد خود تعريف می

اشغال افغانستان توسط نيروی چھل وھشت کشوری امپرياليستی اين  ولی باوجود).  قانون درآنجا مفھوم ديگر دارد

د وبه جای ل ھای دموکراسی وعدالت ياد می شو بلکه ھر روز از آنھا منحيث سمبوندسران تنظيمی نه تنھا محاکمه نشد

که امريکا ھمواره برای   آن دشمنیساختاين ثابت . ندنج زندان، افغانستان را به زندان ملل تبديل کرده اپوسيدن درک

کند جنايتکاران تنظيمی به اصطالح خود شان جھاديان نيز نمی باشند  تضعيف واز بين بردنش ميليون ھا دالر ھزينه می

  . صميمی ھمديگر نيز می باشنددوست ه وبودبا ھم نه تنھا که دشمن شان نمی باشند بلکه در رابطه 

گذشته از  ما وارد کردند، ربه را به کشور ومردمضاخير بيشترين ۀ درکناری اين ھا عوامل که در طی چھار ياپنج دھ

ايران بودند که با جنايت ھای عيان وپنھان شان وبه  ويژه پاکستان وه  افغانستان بکشورھای دور وبرشوروی متوفا 

  اين وطن زده اند واين چيزيست؛ی آزادی وترقۀ خود را به ريشۀتيش ريان ھای مزدور وجھالت پيشه،خدمت گرفتن ج

  !اظھرمن الشمس

 افغانستان، بعضی به اصطالح روشنفکران ولی بی خبر از ھمه چيز و خود رلشکرکشی امريکا ب با آغاز حمله و

طورحتم دست اين کشورھای جنايت وخيانت پيشه ه بفروخته اين اميد کاذب را در دل مردم بار آوردند که حداقل و

 که ه شد ديدزده سال عمالً اد شد ولی در طی دو داخلی شان از وطن ما کوتاه خواھ با مزدورانهومزدور پرور ھمرا

 دست آوردنه  با موجوديت ھردوی شان ببه خصوص وقتی گرگ ھار ازصحنه نمی باشد  به بيرون نمودنمايلکفتار 

  .روند شکار آسان تر باشد که در اينصورت قدم به قدم به تبانی وسازش با ھمديگر پيش می

ن پاکستان درشرايط فعلی بدون ھمکاری امريکا حتی قادر به حراست از وضعيت خود نمی باشد يدولت وابسته وخا

 دست پاکستان ستنه رخ داده اواگر اندکی تاريخ را ورق بزنيم می بينيم که ھرآنچه جنايت ووحشيگری در آسيای ميا

امريکا، از  از وابستگی به بريتانيای کبير گرفته تا مزدوری انگليس، عربستان سعودی و. بدون شک در آن دخيل است

 طالبان وجھاديان سگ صفت آن ۀدن پروژگذار ء مصرگرفته تا به اجرابه مانند جريان اخوان المسلمين وجود آوردنه ب

  .درافغانستان

کند درظاھر نمايش ھای   انسانی ترين قوانين را باالی مردم ايران تحميل می ترين وضدئیيه که قرون وسطاواليت فق

  پيدايش ناراحتی بين زن وشوھر فراتر نمی رود ودرحالیۀکند ولی اين نمايش ھا از محدود  میء اجرائیضدی امريکا

طرف ھمان امپرياليسم امريکا وباداران اسرائيلی شان  ضدبشری از ۀکه می بينيم تاروپود اين رژيم منفور وجھالت پيش

خوبی درک کرد، از، روی وابستگی اين رژيم منفور مزدور را نيز از چند دھه قبل به اين طرف می توان به . يد آمی

وجود ه  قدرت، از بر دولت مزدور شاه تاسرنگونی آن وتوليد خمينی مزدور وخيانت کيش ونشاندنش برسريکار آوردن

 اين هگرچ ، مھره ھای دلخواه خود درجاھای دلخواهگرفته تا چيدن به اصطالح اصول گرايان واصالح طلبان دنآور

تعمق نموده با داشتن مل أ چون افغانستان نيست اما اگر کسی اندک تیبازی ھای تباه کن امريکا درايران به روشن

امريکا واسرائيل چشم پوشی نخواھد توانست دراين باره  واليت فقيه با ۀغرضی نداشته باشد از اين زدوبندھای پشت پرد

ار بن مناشه کسی  -مراجعه کنند" مسعود انصاری"ۀ وترجم" اری بن مناشه"اثری از " پول خون"کافيست به کتاب 

دست " ای.آی.سی"و" موساد"دليل پيدايش اختالفات با ه است که خود عضويت استخبارات اسرائيل را داشت اما بعدھا ب

 ویلگان واليت فقيه اخصوص در مورد خمينی وھمپه  مارا از عمق رويدادھای واقعی پشت پرده ب-گری زدءافشابه 

  .آگاه می سازد

  بدبخت نمودنۀبا اين وضع دشمنی امريکا با پاکستان، ايران وھمين قسم کشورھای ديگر دخيل در پروژ! خوب

ھا از شنيدن اين سخن به خنده آمده وباور نمی کنند که اين ھمه افغانستان نيز نه تنھا که منطقی نيست بلکه حتی لوده 
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پس ديگر .  دست کشورھای ھمسايه باشد نمودنهھزينه کردنھای گزاف امريکا درافغانستان برای از بين بردن ويا کوتا

   دشمنی آن با امريکا وجود دارد؟چه کسی باقی مانده است که احتمال

 ه کی ھا زده است وکی ھا بابودنرا بھا ربه ض دوازده سال بيشترين وعميق ترين  می بينيم که امريکا طی اينعمالً 

  امريکا درافغانستان مخالف می باشند؟

 ھا دشمن اصلی امريکا، ملت ومردم افغانستان می باشد ويکی پی ديگری ثابت می سازد که تن ما حوادث یبختشور از 

لت وارد کرده است، قربانی از ملت گرفت وھر روزه می گيرند، نيز درطی ھمين دوازده سال به م ربه راضبيشترين 

ان ومھاجر ملت باگذشت ھر روز فقير تر می شود، بی خانم د، فقير ملت شد وباالی ملت شد وھر روزه می شوتجاوز 

ھر د، شاشيده باالی جسد ھای ملت شد وھر روزه می شود، معتاد ملت شد وبا گذشت می شوباز ھم بيشترشد وھر روزه 

با اين ھمه ... روز به شمار معتادان افزوده می شود، آزادی وحق شھروندی از ملت گرفته شد وھموراه می شود و

بدبختی بازھم آيا وطن فروش ومادرفروشی مثل آقايان ھالندی پيدا خواھد شد که اين اوضاع را به فراموشی سپرده 

  وآمده به دامن جنبش انقالبی کشور بچسپند؟

خاطر ه  که چھل وھشت کشور امپرياليستی به سرکردگی امپرياليسم امريکا بیم تکرار می کنم که آن دشمندر آخر بازھ

 مارا اشغال کرده اند نه طالبان است ونه جھاديان، نه مزدوران خلق وپرچم ۀاز بين بردنش به وطن ما حمله کرده وخان

ھا دشمن امپرياليسم امريکا وھمکاران متجاوزش ھمين تن. ه، نه پاکستان است ونه ايراناند ونه تکنوکرات ھای غرب زد

کند نيز چيزی نيست   دشمن معرفی میھا امپرياليستاکه اين مردم را ب چيزی مردم است وھمين وطن پرستان واقعی و

 کند وھر ن میيياين حرص ومنافع است که برای امپرياليسم دوست ودشمن تع جز ھمان حرص امپرياليسيتی شان و

دشمن درمقام دوست می نشيند  ر کرده ودوست در مقام دشمن ويي طبق صواب ديد منافع اين دوست ودشمن تغوقت نيز

از بين )  شان، دشمنانۀطبق گفت(که خيال خام برای امپرياليستان شده است اينست که آنھا ميخواھند مردم را ولی چيزی

  .ببرند واين يک چيزيست محال وغيری ممکن

  بی کشور ومبارزات مردم مازنده باد جنبش انقال

   مائوتسه دون درافغانستانۀزنده باد معتقدان به انديش

  نابود باد امپرياليسم وارتجاع

  نفرين وننگ باد برتفاله ھای بی مقدار خلق وپرچم

  )رھا.س(

  

 

 


