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  افغانستان يا گورستان امپراتوري امريكا
  

ان شرق دورتا قدرت اقتصادی بناشده برغيرانسانی ترين شيوۀ استثمارکه ازنحيف ترين و کم مزد ترين انس

کارگرساعت مزد خود امپراتوری عموسام را دربرمی گيرد ازيکطرف و قدرت نظامی ملھم ازامپراتوری روم 

باستان بارشده بردوش برده ھای عصرانترنيت ازسوی ديگر ، امپرياليزم امريکا را چنان درنشئۀ خون آشامی غرق 

وار رامبويت می کند که گويا با رگبارمسلسل می توان نموده است که خلق ھای جھان سوم را به سان پشه ھائی رؤ

دورساخت و بعدازھريورش سبعانه برخانه و کاشانۀ توده ھای مظلوم و بيگانه با » جھان متمدن«ازسرراه خود و 

عمال طالبی پروردۀ دامان خود امپرياليزم امريکا و انگليس ، تبسم فراخ فاتحانه برای تشجيع نژادپرستان رأس 

  .ای سياسی خود و ترغيب سرمايه داران سودجو درصفحات روزنامه ھا و جلد مجالت به نمايش گذاشتدستگاھھ

دنيا يعنی دنيای افغانستان ـ دنيای شيرمردان و شيرزنان آزادۀ تاريخ ـ ديگربه کام امريکا و خدم و حشم آن نمی ! نه

م جھانخوارامريکا و متحد محيل انگليسی آن ، گرچه ازده سال به اينسو، اشغالگران و دررأس شان امپرياليز. چرخد

 ھرآن امکان مادی و تبليغاتی را که دراختيارداشتند ، من جمله با سربازگيری درصفوف خودفروخته ترين وبی

شخصيت ترين افراد افغان نما برای خدمات جاسوسی وبازنمودن سايت ھای فريبندۀ انترنيتی با ظاھرافغان ولی 

ئی برای زنان ستمديده و »تيريزامادر« آخرين تالش رابه خرچ دادند تا خودرا منجی خلق ما ، تعھد به اشغالگران ،

قوای حافظ «...  ی برای روشنفکران شيفتۀ دموکراسی غربی»پاپانوئل«ِقربانی طالبان زادۀ استعمارامريکا ، 

ن و جنايتکاران درچوکات وغيره وغيره جازنند ولی درعمل ، خلق ما فقط شاھد تقويت خائنان ، آدمکشا» صلح

ِ، تزئيدوحشتبارکشت و قاچاق موادمخدره ، حيف و ميل ) حامدکرزی(ادارۀ مستعمراتی به رياست شاه شجاع ثالث 
ھای تصنعی انجوبه وسيلۀ خود غربی ھای خزيده در» جامعۀ جھانی«وعده ھای مليارددالری » ازگاوغدود«ِکمک 

شکارو پنھان اشغالگران و ديگرزالوھا ، تحقيرو تحميق و و پوششی ، جنگ ساالران قدرتمند و متحد آ

ولی اين اشاره به اوضاع به . ُکشتاربيرحمانه و روزافزون مردمان بيگناه ملکی ، چيزديگری نديدند و نخواھند ديد

معنی آن نيست که ملت قھرمان پرورما خوک ھای يانکی را با ھمين مشخصات حيوانی شان پذيرفتند و خمی به 

ھيچ احمقی نمی تواند به توده ھای مليونی درسراسرجھان وانمود ...  اين ھنوزآغازکاراست! نه. نخواھند آوردابرو 

بسازد که ملت قھرمان و آزاده ای که درمقاطع مختلف تاريخ پرافتخارخود ، قدرتمند ترين قوه ھای سياسی و نظامی 
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يخی مدفون ساخت که نمونه ھای آن کم نيست ، ھمان عصررا درکوھپايه ھای شامخ خود در گورننک ابدی و تار

اينبارچنان انقيادطلب ، تسليم طلب ، جبون و بی اراده شده که درمقابل جبروت يانکی و يانکی زاده ھا 

گوسفندوارسرمانده که ھرظلم و تعدی ای که برآن روا داشتند و ھرادعا و اتھامی را که به آن نسبت دادند ، ازترس 

  .مشعشع امريکا و غرب ،  اعتراض ننموده و لب ازلب نخواھد گشود» تمدن«و چشمگير » ابھت«

اين طالبان نيستند که شما . شماکورخوانده ايد! »حقوق بشر«و » دموکراسی«، » آزادی«، » تمدن«مدعيان ! نه

ستانۀ تان ، اين ملت است که شما با ديد فرعونی و حمق تبعيضی و نژادپر. خوکان وحشی انسان نما راکيفرمی کنند

، دوستان و دست اوسامه بن الدنطالبان ، به مانند !  تشخيص می نمائيد» طالب«آن ھا را ازمنشورطرزلباس ديده و 

ھرقدرتالش به خرچ دھيد که مردم مارا حامی طالبان و طالبان را دشمنان . پرورده ھای شمااند نه دشمنان شما

 می خنديد زيرا قربانيان ديروزو امروزطالبان ، که ھمان مردم قدرتمند جازنيد ، به ھمان اندازه به ريش خود

ستمديده و استعمارزدۀ ما ھستند ، خود ھرآن شاھد اند که شما درعقب طالبان به عنوان حامی و پشتيبان آنھا 

واگراعتراف تان به قدرت روزافزون باشد ، آن قدرت قدرت بيدارشوندۀ ملت است که انتقام . قرارداريد نه ملت

ھرقطره خون بيگناھانی را که متکبرانه و بی باکانه ريخته ايد ، با شھامت بی نظير ـ آنگونه که بارباردرطول تاريخ 

اگرباورنداريد ، پس يکباربه تلفات قوای فاشيست تان دردوروزاخيرتوجه . به اثبات رسانده اند ـ خواھند گرفت

  . نمائيد

وخبری را .  آورديد ، سربازاختتاف شده را ھم درلوگرمرده يافتيدعالوه به يک سربازی که الشش را زود به دست

  :که ھمين چندساعت پيش پخش شده درپائين ازنظربگذرانيد

 ٥٢اين رقم را دھھابارو صدھارباربيشترآرزو می کنيم زيرا اگرقرارباشد .  خوک امريکائی بازھم کيفرشده اند٦ 

 راکت ساختيد و ۀم بيگناھی آنھا درحومۀ شھرقندھارطعمافغان بيگناھی را که چھارروزپيش آگاھانه وبافھ

دربرابرنابودی سربازان متجاوزتان انتظارترحم به خاطر آريم نبايدکوچکترين واکنش انسانی ازشما سرنزد ، 

  .ازبازماندگان جنايات تان را داشته باشيد

آنھا امريکائی بودند ، خونين  تن ٦٠که » ناتو« عسکر١٠٤شکايت داريد که ماه جون امسال با تلف شدن ! آری

 امروزرقم تلفات امريکا را دريک ماه ۀ کشت٦ترين ماه برای قوای خارجی درافغاانستان بوده است ؛ ودرماه جوالی 

مردم ما پشه ...  خاطرداشته باشيد که اين آغازکاراسته تان ب» افغانی« تن باالبرد ، اين را بايد شما و دلقکان ٦٦به 

  !اند و نيش شان ھم مرگبارزنبور... نيستند

  

  !ھرچه مرگبارترباد واکنش ملت غيورمادربرابراشغالگران بی آزرم
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6 US Deaths Make July Deadliest Month of Afghan War  
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