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  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ما صرف برای تأمين منافع و امنيت خود به افغانستان: گيتس گفت
!آمده ايم  

؟حال چه خاک بر سر می کنيد! ن امپرياليسمامدافع  
 
 

ی که آن آسايش نسبي.  افزايش می يابدجاوز امريکا و ناتو ھر روز در افغانستان مشکل قوای مت

ًن کامال باز شده و بيشتر ازين نمی امشت متجاوز.  د، ديگر وجود ندارددر اوايل تجاوز داشتن

حقوق زن "ز دموکراسی، حقوق بشر، اتوانند نيات واقعی استعماری خود را به بھانۀ دفاع 

  . و جعلی بوده استکاذب اين ادعا ھا  ۀ  ھم.روريزم پنھان نمايندو محو ت" نافغا

 

از خوشی در پوست ) زن و مرد(در آغاز تجاوز، جواسيس طراز اول امپرياليسم در افغانستان 

."  می شودآسيا افغانستان تا ده سال آينده مانند سويس "نمی گنجيدند و شادمانه می گفتند که 

 سرسپرده و ، وسيلۀ قوای متجاوزه  ھم  از به قدرت رسانيدن شان بخاک فروشان ائتالف شمال

خيانت ائتالف شمال به افعانستان نبود گرچه که اين بار اول .  بندۀ زرخريد استعمارگران گرديدند

فضای سياسی کشور را برای خود بسيار  رھنگ شان بار آخر ھم نيست، اما اينبار فو طبق 

که  باالخص اينکه زمينه برای رخنه و نفوذ نظام آخندی ،نستندمی داو حتی جاودانه خوش آيند 

خوشبختانه که باال رفتن شعور .   بيشتر مھيا گرديد است،در افغانستانپشتيبان اين گروه نابکار 
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ن  و  ادارۀ مستعمراتی شان در کابل، رھبران او ناکامی ھای پی درپی متجاوزسياسی مردم ما 

ًکشور ھای متجاوز را تا آن حد عصبانی ساخته که بعضا حرف ھای ناگفته را از دھن خارج می 

  .کنند

  

ن سرزمين متالشی شدۀ قر"وزير دفاع جديد برتانيه افغانستان را به يک فاکس چندی قبل، 

نظر  ."  خاطر امنيت برتانيه به افغانستان آمده استه برتانيه ب" و گفت که سيزده تشبيه نمود

 و  استقاللر دفاع برتانيه چنين معنی می دھد که آرامش مردم، آزادی و يوزامپرياليستی 

اين  دفاع برتانيه ھمچنان رنظر وزي.  ن نداردا کمترين ارزشی برای متجاوز افغانستانپيشرفت 

 کند، در افغانستان "اراده"ی استعماری تا ھر زمانيکه خواسته باشد و يا ميدھد که قوارا معنی 

  .باقی خواھند ماند

  

تکلمه ای بر NPR) ( جون از طريق راديوی ان پی ار ٩فاع امريکا به تاريخ گيتس وزير د

امريکا نه به خاطر تبديلی "حرف ھای فاکس وزير دفاع برتانيه گذاشت و اظھار داشت که 

، بلکه صرف به منظور تأمين اھداف امنيتی و ستراتژيک خود ٢١ه يک کشور قرن افغانستان ب

  .واضح تر ازين نميشود نيات اصلی را بيان نمود."  به افغانستان رفته است

  

و انقالبيون مضحک و تسليم طلب امپرياليسم ، زرخريدان  استعمار اميد است که سرسپردگان

  . کنندنخيزند و از جانب گيتس مجامله نامپرياليسم برازاع خود را تکليف نداده و بيشرمانه به دف

  .ره نرويدفط بی جھت  ن به خاک و ناموس کشورااند که چه می گويد، اما شما خاينگيتس می د

گان تاريخ ايد که وظيفۀ اصلی شما ميھن فروشی، دزدی، غارت گری کرد شما ملعونان و راه گم

  .    و پای ليسی اجانب است

  

    

  

      

 

 


