
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٢/٠٨/٢٠١٠                           شامحمود مستمند
  

  ترس ننگين اشغالگران و خشم خونين آزاديخواهان
  

  ۀ مردم بيگناه افغان ذريعۀ و کشتار بيرحمانوزارت دفاع امريکا افغان بعد افشای اسناد محرم ۀمردم جنگ زد
ن، حزب مردم که مقامات ناتو از ارتباط مستقيم دولت پاکستان با القاعده، طالبا گاهیآ، و "نجاتگران"باصطالح 

سر افغانستان   تا اسالمی و شبکه حقانی و تربيه، تجهيز، تمويل، رهنمايی  و انتقال مطمئن آنان تا اهداف معين در سر
مذاکرات باالخره  و زمايش سالح های عصری و جنگ تباه کننده مبدل سازد، آکز  را به مراين کشور بوده، تا گاهآ

 يۀ اشغالگران بخاطر تجزۀتان، پاکستان و تبليغات  نامردانردم افغانسستراتيژيک اشغالگران با سرسخترين دشمن م
افغانستان سربلند که در عمل به گورستان سوپر پاور شهرت يافته است، باعث خشم خونين، انزجار و نفرت عميق 

  .مردم خود جوش عليه اشغالگران گرديد
، بلکه يک اخطار خونين بود به دی نبودهران کردن موتر سفارت امريکا و به آتش کشيدن آن عمل عااسنگ ب

ل تربيه، تجهيز، تمويل، صورت مرکز تروريستها، و مح اشغالگران که اگر خواستار نابودی تروريستها باشند درين
 تا واليات شمال صورت ميگيرد و اگر شما در وعده افغانستانها بداخل   پاکستانیۀرهنمايی و انتقال  سالم آنها ذريع

ريستان تان که در ق باشيد ديگر ضرورت جنگ در افغانستان موجود نيست، بلکه جنگ تان عليه تروهای تان صاد
که هم با ناتو است و هم با القاعده، طالبان، حزب اسالمی و شبکه حقانی بايد به آنجا برويد و النه کشور دوست تان 

در غير آن اين . ح و امنيت بر قرار شوديکجا با پدر معنوی شان نابود کنيد تا در سراسر جهان صلرا های شان 
جنگ، جنگ ظالمانه است که مرکز تجمع تروريستان، پاکستان است و شما کشتار وحشيانه  را در سرکهای عمومی 

  فيرقيلهثکنند، از ترس بر مردم بيگناه فيرهای سالح گی ميدر آن زند که مردم عام ييا هم در قريه جات و کابل 
جنگ نيست بلکه ترس و بزدلی است که جان و روح شما را فرا گرفته و نه جای جنگ را  ناجائزاين عمل   .مينمائيد

درک ميکنيد و نه دشمن را تشخيص کرده ميتوانيد، اين جنون جنگ، ترس و وحشت است که سربازان نو جوان که 
وپر پاور را با شکست ننگين ، در جنگهای افغانستان که تا حال دو سندرقص شبها را سپری مينمودبايد در کلوپهای 

  در جنگ حلوا تقسيم نمی شود، آنهم در جنگ آزاديخواهی افغانها که سر   .از خاک پاک خود رانده است ميباشد
سو هستيد که سنگر ميدهيد ولی بخاطر حفظ جان تان از ترس مردم در حاليکه شما چنان تر . دند، سنگر نمی دهنميده

  .نه قتل عام ميکنيدو ظالما بيگناه را نامردانه 
مردم  به عوض مقابله با تروريستان، القاعده و طالبان، و ترس و بی ايمانی اشغالگران سبب وارخطايی آنان گرديده 

 مجرم از ميدان گرم های عمدی قرار داده تا بدين وسيله خود را به صفت يکو جنگ زده را مورد هدف فير بيگناه 
  .دنر خود برگردو دوباره به کشو  کردهنبرد خارج 

 ولی هشت سال وردهآتشريف ور اين است که اشغالگران ادعا داشتند که غرض نجات مردم بی دفاع افغان آعجب ت
مکمل سپری شد ليکن جنگ به عوض آنکه  خاتمه يابد، به مرحله جديد و تکاملی آن داخل شده و اين جنگ تحميلی 

انتقال مطمئن تروريستان ذريعه اردوی پاکستان در و يل، رهنمايی ه تربيه، تجهيز، تمودر حالی به اوج خود رسيده ک
ناتو اشغالگر " نجاتگران"  آی ،–س  ا–آی  حالی به افغانستان انتقال داده ميشود که از همه امور سازماندهی توسط 

 اما خارج از  آی،–س  ا– جديد تحت رهنمايی آی ۀنيز مطلع اند که پاکستان يک ادار داشته و حتی ازين امر هیاگآ
و کار آن به عوض دفاتر رسمی مثل سابق، در خانه های شخصی تحت رياست رئيس سابق  چوکات آن تشکيل نموده 

 زيراکه همه جنراالن،همه امور را بهتر و خوبتر از سابق به پيش ميبرد،  نرال حميد گل اين اداره خونخوارآن ج
 آی در لباس مردم عادی بکار و پيکار ويرانگر شان غرض  تشديد جنگ در –س  ا–افسران و مامورين متقاعد آی 

افغانستان ادامه داده و از همين سبب است که از يک طرف بحر خروشان تروريزم تحت رهبری دولت پاکستان به 
 مقاومت  که تاب رسيدهۀجوحشت ننگين اشغالگران به در ديگر ترس و داخل افغانستان ميشود و از طرف زادآشکل 

 خيالی امپرياليزم ۀ شان همان بينی خميری و طرح تجزيسانترين راه برای پرده پوشی شکستآ و و جنگيدن را نداشته
شکست خورده است که اين طرح اشغالگران ديروز شوروی نيز غرض جبران شکست شان را داشته و برای عملی 

در نتيجه مبارزه جانبازانه  اين پالن شان  ليکن .شدند مسعود دست بکار –جنايتکار کارمل کردن آن در وجود باند 
اشغالگر داشته تا چنان وانمود " نجاتگران"مردم دلير کشور به شکست روبرو گشت و امروز  نيز عين طرح را 

  . بوديم و به مجرد خروج ما اين سرزمين تجزيه و برباد شدهم که اين کشور را متحد نگاه کردد که مابودينساز
 غرض رسيدن يا ، وبود وردهآاز شر تروريستها تشريف نستان يا ناتو غرض نجات افغاآوال مطرح شود که اگراين س

لی تروريستهای که ساخت و بافت خودش بوده و همين ۀ کسپين، به بهانۀ ميانه و بحيرسيایآزمينی به منابع زير 
د بود، که هنوز هم اکستان بوده هست و خواهپدر معنوی تروريزم يعنی پتجهيز و انتقال شان در دست  تربيه، تمويل،
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مرکز تربيه، تجهيز، تمويل، رهنمايی  و انتقال مطمئن آنان به داخل افغانستان توسط همين دولت پاکستان که از همان 
 شيطانی و  تروريزم باشد جنگ لعنتی نيز نه تنها  ۀ دولت تروريزم بوده و تا اين النايجاد منحوس شان پاليسی رسمی

د ن سياستمداران کرملين درک خواهنگاهآد رسيد، دروازه های ماسکو خواه بلکه تا بحيره کسپين و سياآن بخش دري
 صلح و ثبات در سرتاسر جهان بود، آن پالن که به ۀپالن صلح ملل متحد که تضمين کنندکرد که نابودی اولين 

ژ تسخير های ستراتيژيک افغانستان را منحيث دو حاال که ناتو سنگر  گشت د واشنگتن نابو–همکاری مستقيم ماسکو 
در اختيار دارد و ترس زمامداران ) پاکستان ( تروريستیۀنيز در النرا  تروريستی ۀو شبک در اختيار دارد ناپذير 
از  غارتگر استمداد جويد تا بخاطر نجات از تروريستان یاز نام جهاد مقدس باعث خواهد شد که خود از ناتو ماسکو 
 نه د وندار نه توان مقابله با تروريزم را که ماسکووابسته به افع های مشترک المنغانستان عبور و در کشورخاک اف
  .جابجا شود امکانات،

در هيليکوتر های ناتو تا   رامآخاطر از همين سبب است که گروپهای منظم طالبان و القاعده جمع مليشه پاکستان با 
 ۀ و بحير مرکزییسياآزمينی  ب را گل نموده و ماهی را در ذخاير زيرآ تا دنيشوشمال افغانستان انتقال و جا بجا م

  .کسپين را که هدف عمده و ستراتيژيک ناتو بود بدست بياورد
هم در حاليکه مرکز جهانی تروريزم پاکستان آن بعد از هشت سال جنگ و خونريزی بيمورد، و ادامه و تشديد جنگ،

ازين  که  شده ات افغانستان با شدت ادامه دارد، سبب خشم خونين مردم افغاناست ولی جنگ و وحشت در قريه ج
 و اگر امريکا و ناتو در نابودی حقيقی  آنرا جنايت فکر ميکنند،ۀو ادام  بينی رسيده، بهجنگ لعنتی و پايان ناپذير 

عث قيام سراسری خود باتروريزم که النه شان در کشور که دوست امريکا و مرکز تروريزم است، انتقال نکند، 
 .د شد و آن وقت دير خواهد بود تا جلو جنبش خود جوش را بگيردبخودی خواه

   
  پايان

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


