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  Political سياسی

  

 زي عزميرعبدالرحيمداکتر

١١/٢/٢٠٠٩ 

 

  دننمی مير ی ضد استعماری ھااميق
  

 ی داخل و دون ھمتانیتجازوز گران اجنب.   استري ناپذري اند و خاك افغانستان ھم   تسخري افغان شكست ناپذمردم

ھر به  ما ھنيھر گونه تجاوز بر م.   برده اندی مردم ما خوب پی مبارزاتی عالتيفي كني كه اند  به ایدر ھر جناح

.   شان استی ھمكاران داخلی برای روزاهي و سگانهي بني متجاوزی كه باشد، عاقبت آن شكست براه ایبھان

 مانند است كه  ی بی ھای رشادت و فدكارا،یدگذر بارز از خوۀ و فراز افغانستان نمونبي پر از نشسخيتار

   . باشدی جھانسمياليامپروطنفروشان و   ی درس عبرت و آموزنده براتوانديم

 را به لرزه درآورد و سي انگلاستعمار مردم كابل بود كه ی ضد استعمارامي  شاھد ق١٨۴١ نوامبر سال ٢ روز

 ادي تحت انقی واقف شدند كه براسي انگلیران استعمار جھانا  سردمد. برمال ساخت را ی محلنينيخاھويت کثيف 

 كه امروز ھم خي تارران عده از نابكاكي انتيبا وجود خ.    خواھند پرداختی بزرگمتيدرآوردن  ملت افغان، ق

.   وطن غلبه كردندی و داخلیبر دشمنان خارجافغان  ی ملنا مبارزد،نشوي مدايدر كشور به وفرت پامثال آنھا 

را  خود ی نھائتيقت و بر تخت نشاندن شاه شجاع در كابل مشعوف بود و موفقؤط م از تسلسي انگلیاتورامپر

 خواب را از چشمان ی ناگھانیكه بال دانستي  اما نم.ديديمنه چندان دور  افغانستان در افق  کاملنديدر دربندكش

 از ھمراھان او را قطعه قطعه گريو چند تن ددر كابل الكزاندر برنس، برادر ملی  نامبارز.  دي ربای میامپراتور

 ۀدر دھ  . و دولت دست نشانده اش در كابل بودسي انگلاستعمار افغان به ري كبني جواب مجاھدني بھترنيا. كردند

 وارد كردند و ی خود را ھم بر فرق تجاوزگران شوروۀ مبارز افغان ضربات خردكنندی ھاروي نست،يھشتاد قرن ب

 ی اش را بخاك میو نوكران داخلجھانی  سميالي پوز امپری ضد استعماری ھاروي  نك،ي و ستيب اول قرن ۀدر دھ

 .شد د جھان ماندگار خواھخي مردم افغان كه در تاریري شھامت و دلنديگوي را منرايا.  مالند

 ميالسي امپرالي تجاوز  سوساني در جری مشابه مردمی ھااميق.  شودي ھر چند بار تكرار مخي كه تارنديگويم

 ھني است كه ھر فرد میخي تارۀ آموزندی خلق و پرچم، مثال ھائۀ دست نشاندتي بر افغانستان و حاكمیشورور
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 و ناتو نوع یكائي تجاوز كاران امرهي علیعل فیھنيمبارزات م.   مبارزات خود را به آن اتكا بخشدتوانديدوست م

.   سوزدی می جھانسميالي در آتش خشم امپرگرينستان بار دامروز افغا.   در  كشور ماستخي از تكرار تارگريد

 افراد جامعه را بر ملت افغان ني ھا و صد ھا تن از فاسق ترافي ھا، عبدهللا ھا، حضرت ھا، سیاستعمار كرز

 ميني بی ھم منباريا.    مبدل شودی استعماریمي داگاهي پاكي و افغانستان به  ابدي مي تحكتشيم تا حاككندي مليتحم

 را در واشنگتن برھم زده ی كه  خواب امپراتوركشدي كشور زبانه مۀ  در ھر گوشی ضد استعماری ھااميكه ق

الكن تا .   دارندتي ما فعالدم مردني در كشتار و در بند كشنام قوای ائتالف ر ي كشور ز۵٠ از شي بیقوا. است

 كشور ما یدر كجا.    نشده استناجاوز متبي نصیگري دیزيكشتار چتخريب و  و ی بربادليامروز به جز تحم

 ضد ه بی مردمی ھاروي كه نستي كشور ما نیدر كجا.   در حال گسترش نباشدی كه احساسات ضد استعمارستين

 شاه یخي نقش تارینام حامد كرزه   بیشخص .ی دشمنان ميھن نباشندنابودو اميقدر صدد  یدست نشاندگان اجنب

 هحلقامريکائی دور شاه شجاع ه  فرصت طلبان بن،ي مرتجعسان،يكاسه ل.  دكني میشجاع و ببرك كارمل را باز

 ه ای ھم است كه در ھر دورخي تاری درس ھاء است كه البته جزیادآوريقابل   .دست يابند ینعمتبه زده اند كه 

  درج صفحاتشي از پشي ساخت استعمار بی قھرمانان تصنعاتي و جناشودي افشاء می ملنيني خای اصلتيھو

 .  شودي مخيتار

 ی دوست باقھني مبارز و مھایروي نهي  در اذھان كل١٨۴١ نوامبر  ٢ امي قۀي سال، روح١۶٨ وجود گذشت با

 ما، به اكاني  نۀ و راه و روش آزادمنشانخي تارزي عبرت انگی از درس ھایسأ معاصر به تنيمبارز.  مانده است

 برتر بر ملت ما ی تكنالوژی به اتكاتوانديم نميالسيامپر.  اد ضد ھر گونه تجاوز ادامه خواھند دهمبارزات خود ب

    . تن در نخواھند داداديمردم افغان گرسنه خواھند مرد، اما به انق.   شودقيفا

 

 

 


