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  ھيواد وال کابلی

  ٢٠١١ اپريل ١٧

  

  

نوکران سوسيال امپرياليزم روس و نوکران امپرياليزم امريکا 

  .ھمسرشت اند
.  امريکا درافغانستان استۀ دائمی امپرياليزم جنايت پيشدراين روزھا اين و آنجا سخن ازايجاد پايگاھھای نظامی

آوازه راه انداختن توسط  نياکان قھرمان و استعمارشکن خود، ازاين دسايس که ازۀ افغان ھای وطنپرست ، به شيو

مستعمراتی وپادوان آن شروع شده است، ودرصورت مواجه نشدن با عکس العمل شديد، شايد تا تحقق آن پالن ۀ ادار

 تحصيالت ۀولی ھستند دراين ميان عناصری که با تکيه برسابق. م پيش رود، سخت ناراحت وغضبناک اندشو

شده دريکی ازکشورھای متجاوزبرافغانستان ، وھم درامان بودن ازھرگونه داده پرورش  درغرب يعنی روشنفکر

يگاھھای نظامی ا ايجاد پبه توجيهاری اشغالگران وازآنجمله  دسايس استعمجسمی ، خائنانه ورذيالنه به توجيهخطر

اين خيانت ملی آنھا . تنھا خوشبينی نشان می دھند بلکه به تبليغ به نفع آن می پردازنده امريکا درافغانستان پرداخته ن

 ضداستعماری را دروی تقويت ۀکه غرورملی ھرافغان واقعی وباشھامت را جريحه دارنموده واحساسات انتقامجويان

  . استيالی روس  برافغانستان نيستۀشباھت به دورمی نمايد، بدون 

يک سوسيال امپرياليزم روس که با زيريوغ کشيدن ملل فارسی زبان و ترکی زبان آسيای ميانه درطول بيشتراز

ۀ  کافی درنفوذ دربين مردم داشت، درھرساحه و درھرشغل ومسلک جاسوس ومخبرمطابق با روحيۀ، تجربقرن

بدين معنی . النھربه شکل اسالم نمائی ھم تبارزمی نموداء متکی برھمان تجارب ماورۀ اين حيل.مردم توليد می کرد

 ده بوری کابل به ۀمثالی ازآن را ازمنطق. ھم توليد می نمودند" مالھای دولتی"که دستگاھھای استخباراتی 

  .خاطردارم

 موسپيدان و متدينان ھمان گذر برای نماز  ، مسجد کوچکی بود که درآن" شادهۀقلع"درکناردريا ، ميان ده بوری و 

، ھر چند در اصل نجيباوايل دورۀ  ببرک بود ويا ۀ دوردقيق به عاطرم نمانده که آيا اواخر. وتراويح گرد می آمدند

  : خود گفت ۀکرد که مالی آن مسجد درضمن موعظت باری يک شاھد عينی حکاي.  کدام فرقی نمی کندقضيه
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 ۀمردم دربرابرمالصاحب مخبرواجير، با درک انگيز!!" ده ِای ُملک آمد ، قيامت خو نشدآلی روس که ! او مردم "

يک روزبعد ، نعش آن مال را دريکی ازدھات نزديک يافتند که . ولی ازترس پيگرد دولت ، سکوت کردند آن تذکر

  .ازشاخ درخت حلق آويز بود

سان رقيب سوسيال ه اشغالگران امروزی که بمتجاوزين و ۀاين بايد درس عبرتی باشد برای نوکران سرسپرد

، جاسوس ومخبرمزدبگير و سرسپرده تربيه نموده اند زيرا ! فاشيست شان ، درھرشغل و مسلک وبه ھرسن وسال

 ھرگز ُبرد ندارد زادگاه گاه انسانھای آزاده متجاوزدراين ۀتاريخ کشورما بارھا وبارھا به اثبات رسانده است که بيگان

آنگاھی که مردم بشورند ، آن گونه که درنقاط مختلف . رسوائی وگريز، چيزی دستگيرش نمی شودوبه جزذلت ، 

 آن ھم ۀکه جواسيس غرب زد...  جھان شاھد آن ھستيم، درقدم اول کارجاسوسان امپرياليزم را يکطرفه خواھند نمود

  !!ازچراغ سرک با نکتائی حلق آويزخواھند شد

  !به اميد آن روز
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