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 Political  سياسی

   
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
   ٢٠٠٩ اکتوبر ٧برلين،  
  

  
  

  در  چنين روزیهشت سال پيش از امروز 
  

و چنين بود، که جهانبان ترکازی بنام  .  و نزديک تاخته اندجهانخواران هميشه بهانه ای ساخته و بر کشورهای دور

 قرون وسطائی را بهانه گرفته و ظاهرًا به قصد روبيدن رژيم" ٢٠٠١يازدهم سپتمبر "روز مشکوکی بنام " اتازونی"

رژيم طالبان که بيشتر از نود درصد قلمرو . ، تهاجم گستردۀ هوائی خود را بر خاک پاک ما آغاز کردطالبان

فغانستان را زير نفوذ خود درآورده و در مسير امحای آخرين بقايای قوای ائتالف شمال گام ميزد، مورد حمالت ا

 سلب ش امريکائی قرار گرفته و آنقدر کوفته شد، که يارای مقاومت بيشتر از" ٥٢بی "طيارات عظيم و ستراتژيک 

  .گرديد و بقيۀ داستان را همه دانند

ِ  جهانکشايان تاريخ"ه تاريخ تکرار گرديده و جهانخواری باز يکبار ديگر می بينيم، ک  را در اين "تجربۀ ناکام

سرمۀ آزموده را آزمودن "ند، که  ميبود مثل معروف ما آگاهاگر ايشان از همان. سرزمين، از سر تجربه ميکند

  . اين خاک جنگ نمی انداختند"سنگ"خود را با " شيشۀ بخت و طالع"ديگر ، "خطاست

همين .  سرزمين چشيده بودند، بدون شک که در انتظار اشغالگران کنونی نيز هستنيرا همه جهانگيران درآنچه 

و باصطالح با امروز طليعۀ شکست متجاوزان از افق پديدار است و اشغالگران اين را با گوشت و پوست و استخوان 

 ماشين جنگی خود را تقويت کرده ميروند، تا با چرا اشغالگران پيوسته تعداد سپاهيان و. خود لمس ميکنندتمام وجود 

  عساکر بيشتر و با ساز و برگ بهتر و بيشتر بتوانند، بر اوضاع مسلط گردند؟؟؟ 

 چندی پيش ضمن سخنرانيی در Oscar Lafontaine" اوسکار له فونتين"سياستمدار مشهور و پيشرو المانی بنام 

  :گرديده بود، گفتب برلين برپا تظاهراتی که از طرف حزب چپی های المان در قل

است و غلبه بر چنين جنگی از  هيچ کس " جنگ با يک فرهنگ"چون اين جنگ  اين جنگ را کسی برده نميتواند، «

  ».ساخته نيست

 اظهار کرد، که هر قدر قوای بيشتر در افغانستان گماشته شده و هر قدر جنگ شديد تر و با درک درست وی 

.  تر ميگرددانهومت افغانان شديد تر و وسيع تر و جدی تر و قاطعر گردد، به همان اندازه مقانده تبيرحمانه تر و کش

  اما؛. و چنين جنگ را واقعًا که پدر کسی هم برده نميتواند
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اما بگذار که جهانکشای غربی هم بخت خود را در ميدانهای نبرد افغانستان بيازمايد، تا ببيند که چه فرجامی در 

. ه است، از همين حال ميبينيم در انتظار قوای اشغالگر نشستما اين فرجام نافرجام را که. تظارش کمين داده استنا

از همان اول ميدانستيم، که شکست محتوم در ما افغانان زمانی که اردوی سفاک سرخ بر حريم پاک ما تجاوز کرد، 

تا اينکه . خنديدند ريش ما میه متهم ساخته ب" دفريبیخو"و جهانيان ما را به خوشباوری و . انتظار متجاوز است

  به ميان آمده است و سياهروئی "محک تجربه"اين بار باز .  به ميدان آمد و روی همه را سياه کرد"محک تجربه"

  .هم  از افق پيديدار است، "بی ايمان"و ناباوران ن وزامتجا

شوروی سوسيال و بادار جهانخوارش ــ " خلق ــ پرچم"ی مردم ما که بعد از مبارزات طوالنی با رژيم ضد انسان

 سالهای جهاد و متعاقب آن از رژيمهای تنظيمی و طالبی خستۀ خسته شده بودند، منتظر ناجيی امپريالستی ــ در طی

يافتگان و   تعليم هموطنان ما و اکثريتيتدر اول وهله اکثر. بودند، تا ايشان را ازين مخمصۀ طوالنی نجات دهد

اما ماهيت تجاوزگران . وشنفکران ما، ماهيت يورش امريکا و غرب را درک نکرده و از آن حتی استقبال هم کردندر

 امروز ".کله پز برخاسته و در جايش سگ جلوس فرموده است"بزودی آشکاره گرديد و مردم ما دريافتند، که 

ده و از آن مستعمره در اشغال خود درآوررا اکثريت مطلق مردم ما ميدانند، که غرب به رهبری اتازونی کشور ما 

ه بدست استعمارگران است و آنچه در ظاهر بدر افغانستان، و نيک ميدانند، که قدرت اصلی . ای درست کرده است

  !!!!!!!ه ای يش نيستبياد ميگردد، ملع" دولت افغانستان"نام 

ند، که گويا افغانان سرنوشت خود و آزادی و وطن اشغالگران  تردد اولی مردم ما را به فال نيک گرفته و فکر ميکرد

و آرامش نسبيی که در چند سال اول در . خود را فدای گوشۀ چشم  و خال هندوی غرب و امريکا خواهند کرد

که اما وجدان تاريخ ما . افغانستان حکمفرما بود، گمان اشغالگران را به يقين مبدل ساخته بود، که گويا چنين است

حکم ديگری را صادر کرده و صادر کرده راهيست و آن غير از آن نيست، ،  و بيدارِ  بيدار استوابدخ هيچگاه نمی

  .که در مورد متجاوزان سابق صادر فرموده است

  
  ناتو که اجتناب نپذير است و ديده شود، ت اشغالگران در افغانستان شکس

  به چه سرنوشتی دچار خواهند گشت؟؟؟؟،از آن پس و اتازونی
 

 


