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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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 Political سياسی

  

  زي عزميرعبدالرحيمداکتر

١٠/٧/٢٠٠٩ 

 

  ھفت اكتوبراهي سروز

  بر افغانستانكاي امرۀاني وحشتجاوز
 

 كي قدرت  زمان بر ني بزرگترھشت سال قبل.   و فراز كشوربي پر از نشخي در تارستيگري داهي اكتوبر روز سھفت

 ري برد تا جبروت خود را به جھان  ثابت كند و ملت  ستمكش افغان را در زورشي و ناتوان مانند افغانستان ريكشور فق

 خاك مقدس ما بحركت ري مردم مغرور و تسخدنيكش  در بندی براخي تاری جنگني ماشنيبزرگتر.   خود درآوردۀطريس

 بخاك ی شوروميالسي امپرالي را  ھم مانند سوسی قدرت جھانني پوز اني سرزمنيه مردم آزاده ا كدانستياما نم.  درآمد

   .كندي دفن مخي در خندق تاری و پرچمی خلقوحشيان مالد و غالمانش را مانند یم

 ی ئه فروشان حرفني دو روز  مزدوران روس و دنيدر ھم.  در خو د داردی ھفت و ھشت چه حكمتی كه روز ھادانمينم

 شتافتند و كشور را كاي امرسميالي امپرشوازي به پیگري فروشان دھنيبازھم در روز ھفت، م.  دندي كشیكشور را به تباھ

 فروش وطن دست ی كه اند، برای در ھر جناحی عناصر ضد ملهيل كنباري انكه،يتعجب ا.  وختندفر  یحي مسانيبيبه صل

 قرن تا كنون نتوانسته است آن ملت یوالي ھني ای جنگمي عظنيجود آن، ماشبا و.  نده ا با ھم دراز كردیتساند و ھمكار

 . سازدمي  را وادار به تسلريشكست ناپذ

 یً واقعا به وحشت افتاده اند كه چه كنند تا ندای غرب وحشانيدرنده خو.  رديگي بخود میعتري ھر روز ابعاد وسجنگ

 طرز اول یم خنده آور است و خجالت بار كه رھبران كشور ھا ھیراست.   مردم افغان را خاموش سازندی خواھیآزاد

 متجاوز در  واشنگتن، ی كشور ھایرھبران ضد بشر.  ابندي ی مه ملت نادار، درماندكيغرب خود را در مقابل مقاومت 

 ءاجراۀ  مردم و كشور ما را به مرحلادي انقیمي شب و روز در تالش اند تا چطور  طرح داو،ي و بن و توكسيلندن،  پار

 بي نصیگري دزي چی جز شرمسار،یراني شدن ھشت سال تجاوز، كشتار و ویبگذارند، اما ھنوز ھم بعد از سپر
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 قدرت ني ترمي  ابھت عظتواندي ملت مكي ی  و مردمی ملۀ كه ارادميري بپذدي كه بانجاستيا.   نشده استنيمتجاوز

   .ش را منھدم كندي و غرور نمرود زندني جھان را به زمیفرعون

 یشماري باتي جنا،ی دموكراسجي و تروزمي مبارزه با ترورۀ به بھان،ی ھمراه با غالمان داخلء و شركاكاي امرميالسيامپر

        . شودي در كشور ما بكار برده می جنگی سالح ھاني و مدھش ترنيمدرن تر.  را در افغانستان مرتكب شده اند

 و ی ، مذھبینفاق قوم.  گردديً كال نابود ماي و راني ویل بكی طبق طرح  قبلی مزروعی ھانيازل و زم، منھا هيقر

فساد اخالق و .  شوندي مدهي در لباس آدم به قدرت رسانهي موجودات حنيفاسد تر.  شودي دامن زده معي بطور وسیه ئمنطق

سرنوشت مردم .  ً تا مردم ما معنا مضمحل گردندابدي  مجي و عمال آنھا  تروی  استعماری ھاروي نۀ عيً  عمدا ذریفحاش

 سميوداليف.   استدهي  به اوج  خود رسی جسمانۀزجر و شكنج.   صفت سپرده شده استطاني فروشان شنيدر دست د

ه  حاكمان منطقانيً است، و باالخره افغانستان عمال مدهي گردلي بر كشور تحمميالسي امپرلي بر حسب می و نظامیاسيس

دم و كشور ما به ارمغان  مری در جھان كه برای سردمدار دموكراسۀتحف است نيا.   شده استمي تابع استعمار تقسیئ

 .و ميھن فروشان ھم به دفاع آن برخاسته اندآورده 

ه  استعمار را برواني  بدر خواھند شد و پروزمندي سرفراز و پخي تاربتي مصني ازگري دكباريمردم ما .  گذردي ھم منيا

   .ستي طلبان و پول پرستان روز تان آمدنی چوكان،يخاك فروشان و استفاده جو.  جھنم حواله خواھند كرد

     


