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 !دشمن اتریخی دریوز،متجاوز، اشغالرگوغارترگ ارموزو

 اش برای مردم ومیهن برباد داده شده ی ما؟ اشک تمساحریختن 

 
 
ن بزرگا یالیست های انگلیس، این استعمارگران کهنه کار وشیاطی  ،  برمبنای سیاست های مداخله گرانه   مپر

یک جنگ افروزانه، تجاوزکارانه، اشغالگرانه   ر اتپ 
یک اسپر وغارتگرانه، از همان بدو تجاوز واشغال میهن ما شر

ن بشمار م  دی هلمند ودر نآی  وناتوی واشنگیر د، دریط دو دهه اشغالگری شان بخصوص در والیت راهپر
 را ایجاد نموده بودند.  

ی
ن که پایگاه بزرگ  ولسوایل خان نشی 

، نه تنها والیت هلمند را به  ف مردم ما انجام دادهان، مال وشر را علیه ج  ای  وانتقامجویانه  جنایات بیشمار 
ن پایگاه بزرگ معادن ب  ،ر وترافیک مواد مخدره مبدل نموده،انبار، صدو یم از زرع، تولید مرکزعظی لکه از همی 

 غول پیکرترانسپورتر غارت وتاراج نمودند!  پروازهواپیماهای را با  از جمله یورانیوم ما  ،قیمت زیر زمینن ی ذ
شهروندان تر گناه    بويژهجنایتکاران حرفوی چنان میخواهند بر ذهنیت های آگاه مردم جهان و اکنون این  

بارتحمی  ،ما   ميهن  وتحت تجاوز واشغال ن وضع فاجعه  کا درچنی  انگلیس وشر ن  وبه   ءل شده از جانب همی 
ک  که باری خطاب به ژورنالیست تر تر یس گفته بودند:   ،فقید  " کارمل"گفته زنده نام بپر

سازند »   وانمود  ن  وچنی  ریخته  تمساح  اشک  قدیم«،  آشنای  است«!؟   ،آقای  دخل  تر   که گویا»بنده 
ها  انگلیس  تراژدی    طوریکه  و  جنگ  در  خود  نقش  دادن"  جلوه  "کم  برای  را  مذبوحانه  های  تالش 

 موجودافغانستان راه اندازی نموده اند!؟... 



وهای   گوید که لندن با تمام توانچنانچه وزیر دفاع انگلیس م برای تشکیل ائتالفن نظام برای حمایت از نپ 
 اما متحدان ناتو از مشارکت در آن امتناع کردند.  ؛افغان، پس از خروج آمریکا با ناامیدی تالش کرد 

ن بر نقش کشورش در    Daily Mailبه نقل از   بن واالس وزیر دفاع انگلیس در تالش برای شپوش گذاشیر
وهای افغان بعداز خروج آمریکا    تراژدی افغانستان گفت: انگلیس تالش کرد ائتالف نظام در حمایت از نپ 

کت در این ائتالف خودداری کردند.  ؛را تشکیل دهد   اما کشورهای متحد ناتو از شر
در  انگلیس  دفاع  نظامیان وزیر  خروج  از  بعد  تا  خواست  نظر"  "هم  از کشورهای  انگلیس  ادامه گفت که 

بمانند  بافر  درافغانستان  انگلیس    ؛آمریکاتی  رسید که  نتیجه  این  به  او  امتناع کردند،  آنها  اینکه  از  بعد  اما 
ن کاری انجام دهد.   نمیتواند به تنهاتی چنی 
ن وزیر دفاع عالوه نمود  کنیم، یعنن ر طالبان به قدرت برسد، با آنها همکاری مکه اگ  ،واما از جاننر همی 

 چه؟؟
با طالبان را که سال گذشته امضا شد »فاسد« توصیف کرده و آن را محکوم کرد.   واالس، توافق آمریکا 
هدف از این توافق پایان دادن به جنگ در افغانستان بوده است.او گفت، این وضعیت ممکن است به 

 البان و بازگشت دوباره انگلیس به یک کارزار نظام منجر شود. ط قدرت به ترصف دوباره
ن انگلیس  ن به کمک همی  واما واقعیت موضوع همان است که وضیعت جاری حکایتگر آن میباشد. واشنگیر

این بربرهای حیوان صفت وبنیادگرای اسالم را که درسوریه وعراق   "داعش"س  أ درر سازمانهای تروریسنر  
پنجم  شکست خورده   به کمک ستون  وازآنجا  پاکستان  رایه  ترکیه  ودولت  اردوغان  آقای  به کمک  بودند 

شمایل   والیات  به  امریکا  به  مربوط  مارک  وبدون  شناخته  نا  هواپیماهای  بوسیله  تحمییل کابل  حاکمیت 
فر  ما زیر    افغانستان  وشمالشر اشغال شده  ن وفضای میهن  نمودند، درحالیکه زمی  ول ونظارتانتقال   کنپر

   ها قرار داشته و پشه ی هم درفضای کشور بدون آگایه آنها به پرواز درآمده نمیتوانست. کاتی يامر 
باتحمیل   و   این پروسه جنایتکارانه درزمان »فساد ساالر« معروف و»شاه دزد«شناخته شده یعنن کرزی آغاز 

که همانا سقوط بیشپر از   ،را   تداوم یافته که پیآمد خانمان براندازآن  هللابدع  -شدن حکومت دوشه غنن  
ق و  ولسوایل  ۲۰۰ ن درشمال وشمالشر ن والیات به حساب آمده تا کشور مارا به   ۵، اکپر ن درهمی  شهراکپر

ن وایران  جمهوری های هم پیمان آسیای میانهسوریه دوم مبدل نموده وازجاننر روسیه را در وجود    ، ، چی 
 شهای از جانب تروریست های داعشر مبتال نمایند. به درد

ن ولندن کورخوانده اند. چنانچه قبل از همه مردم آزاده وجسور میهن ما با   یالیست های واشنگیر ویل امپر
ی    جنایات بیشمار ضد  امارت  "پاکستاتن چه در زمان    -این مخلوقات امریکاتی   ،که طالبان تروریست  ایبشر

  ساله وچه یط دو دهه فعالیت های تروریسنر وجنایتکارانه شان علیه منافع مردم ومیهن   پنج  "سیاه طالنر 
انساتن گرديده ضد  اعمال  ترين  شنيع  مرتکب  این   ؛اند   مان  با  هم  لحظه  یک  وبرای  ،هرگز  بخشیده  نه 

امریکاتی  اندیشان قرون وسطاتی وبرمبنای»صلح تحمییل«    پاکستاتن کنار نیم   -آدمکشان حرفوی وتاریک 
 آیند. 

ارت پیشه ها وقصابان سیاه ،  مردم افغانستان درنهایت به این نتیجه نایل آمده اند  که رهاتی از شر این شر
تاری    خ، رصف فزییک    با   اندیش  ميش نابودی  اد  آنان  برخالف  چنانچه  وبس.  خالقان است  عاهای کذاتی 

ات مثبنر  در ذهنیت وعملکردهای عقب گرایانه تروریستان طالنر نه  ؛  جهانخوار شان تنها که هیچگونه تغیپ 
و انهدام آبادی ها،  و به جزاز کشتارتر گناهان  وده  نم  برعکس وحشر ترازگذشته عمل   ؛ بلکهبوجود نیامده

ها  فرهنگ  انساتن   ،سوزاندن  ی  برنامه  داری  ديگری  هیچ  حکومت  نداشته برای  مردم  وآسایش  ،عمران 
 داشته باشند.  نیابنر نمیتوانند وبنابرماهیت مزدورمنشانه شان در جنگ های 

بات    ،هم  از جاننر  جهانیان شاهد اند که تروریستان رنگارنگ به شدمداری داعشر ها درجنگ سوریه بنابر رصن
دکننده نظام روسیه ونابودی فزییک بخش بزرگ شان ،تاب ادامه جنایت در سوریه را از دست  کشنده وخر  



ن وترکیه از آنجا ایل   ن خروج اهایل ملیک«باامکانات مایل واشنگیر داده وبه کمک سازمان ملل بنام ایجاد»دهلپ 
گریدند.  منتقل  ما  ق کشور  وشمالشر شمال  بخصوص  وافغانستان  جنگپاکستان  مزدوران  نیابنر   این 

درشحدات جمهوری های آسیای میانه حتا امکان نفس کشیدن راهم نخواهند داشت،    وتروریستان حرفوی
ایجاد درد ش برا ن ولندن مبنن بر  وهم ی روسیه  چه رسد به تحقق خیاالت پوچ سیاست گزاران واشنگیر

 ؟؟پیمانان اش
نستان وهمچنان روسیه باجمهوری  آسیای میانه اش بخصوص درمرزهای تاجکستان وافغامتحدین  روسیه و 

ن این متحد  ، لندن واسالم   ضد تروریست اش از قبل وبا   خلق چی  ن درک کامل از برنامه های شیطاتن واشنگیر
انه ای  اوضاع اند. بعدی متوجه انکشاف وبادقت الزم را اتخاذ  آباد تدابپ  جدی وپیش گپ 

، به گفته ی " روبرت دريفوس" از آغاز آن  "! " بازی بزرگ شيطاتن   اين، که در ! اما افسوس و صد افسوسو 
ن   توسط  ،( به ابتکار! انتلجنس شويس انگليس)   توسط حسن البناء   عبده و سيد قطب؛ اخوان المسلمی 

،   مرص    تا فرجام آن بوسيله سازمان " سيا" و " آی. اس. آی"   وهاتر های سعودی و ديوبندی های پاکستاتن
کت های يونيکال امريکا و دلتای  بخاطر ترصف ويا تقسيم نفت و گاز آسيای مرکزی، با شمايه گذاری شر

یط چهل   ! افغان  زار تر شعور و مزدوری به نام مجاهدين اسالم! و طالبانب، دروجود اعربستان سعودی
ن جام مليونها اعله های آتش اين جنگ خانمانسوز در ش  و   ،تهادامه داش   سال در ميهن ما  نسان اين شزمی 
مليونهای ديگر معيوب، معلول و آواره به پنج قاره جهان شدند؛ وليک خامویسر اين آتش   شهادت نوشيده و 

ن و ايران، از يکطرف و امريکا و انگليس  ، تا تقسيم عادالنه آن)!( ) نفت و گاز  ن روسيه   چی   ، غرتر   و متحدينبی 
  ، که نيست! را پاياتن نيست ( از جانب ديگر عرتر و پاکستاتن آن
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