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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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  الله

  ٢٠١١ می ٣١

  

  امپرياليست ھای خونريز،

  يختندبار ديگر خون مردم ما را بر زمين ر  يک
  

مردم بی دفاع و زحمتکش ما در  جوزای سالجاری بر ٨حملۀ وحشيانۀ سگان زنجيری امپرياليزم روز يکشنبه 

 تن از معصوم ترين انسان ھای اين مرز و بوم را ٦ تن و زخمی شدن ١٤ولسوالی نوزاد واليت ھلمند که شھادت 

به ھمراه داشت، يکبار ديگر نشان داد که خوکان سرمايه و نوکران کثيف داخلی آنھا نه تنھا انسان نيستند بلکه ھيچ 

 پسر خردسال در ٧ دختر خردسال و ٥ زن، ٢شھادت . رگ ھای آنھا ديده نمی شودقطره خونی از انسانيت در 

 ١٨ جوزا، ٤ولسوالی نوزاد واليت ھلمند در حالی به دست گرگان سرمايه به وقوع می پيوندند که روز چھارشنبه 

  . يدندتن از ھموطنان بی دفاع ما در ولسوالی دوآب واليت نورستان توسط نيرو ھای اشغالگر سالخی گرد

بعد از ھر حمله، سگان زنجيری امپرياليزم و غالمان حلقه به گوش داخلی آن اعالن می کنند که برای بررسی 

" معلومات نادرست"که نتيجۀ آن اکثراً ارائۀ ی بررسي. ات حمله را بررسی نمايدتی توظيف گرديده تا جزئيأ ھيحمله

است يا سرشت ماشين جنگی امپرياليزم " معلومات نادرست "اما آيا واقعاً . جاسوسان به متجاوزين اعالن می گردد

  چنين است؟ 

ھر روز با استفاده از پيشرفته ترين تسليحات نظامی، " القاعده و طالب"اشغالگران خونخوار زير نام جنگ عليه 

به تلی از خاکستر مبدل فقيرترين و بی دفاع ترين فرزندان کشور ما را به شھادت رسانده و خانه و کاشانۀ آنان را  

را به بادارانش " آخرين اخطار"می گرداند، ولی کرزی وطنفروش و بی ناموس اشک تمساح می ريزاند و ھر بار  

اين گيوتين به دست (اينکه اين اشک ريختن ھا و اخطار دادن ھا چه تاثيری روی ددمنشی و سفاکی ناتو . دھد می

يداست که نوکر حلقه به گوشی مثل او، صالحيت کوچکترين عکس  می گذارد، بر ھمگان ھو)ھيوالی سرمايه

  . العملی مقابل سفاکی ناتو را ندارد

توده ھای زحمتکش کشور ما در جريان سه دھۀ اخير بازی ھای مختلف سياسی را ديده اند و آگاھی کامل دارند 

ما به راه انداخته اند و اشغالگران که اشغالگران سفاک و وحشيان القاعده و طالب، بازی موش و پشک را در کشور 
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القاعده و "با اين بازی می خواھند نه تنھا عمر اشغال را به درازا بکشانند، بلکه با استفاده از  شعار جنگ عليه 

  . خواھند زمينۀ فروش سالح ھای آخرين سيستم خود را مساعد نمايند می" طالب

 ھزار مليارد ٥٠٠ه دست ناتو است، برای دستيابی به ماشين جنگی امپرياليزم که در قرن حاضر سکان آن ب

دالر ثروت کشور ما، ايجاد پايگاه ھای نظامی دايمی، تھديد کشور ھای ھند، پاکستان، چين، روسيه و ايران، 

دستيابی به ذخاير عظيم نفتی ترکمنستان و باالخره آزمايش تسليحات نظامی پيشرفته که جديداً اختراع نموده، 

  .را به دوزخ روی زمين مبدل نموده استافغانستان 

  

  کوتاه باد دست امپرياليزم خونريز امريکا و متحدين آن از افغانستان

  


