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 Political  سياسی

  
  احـمـد پـويـان

 ٢٠١٧ دسمبر  ١٣
  

  "ساما"آھنگ انحراف، سجود و خيانت زير نام 

١  

ی از افراد انگشت شمار در ان، عده ٔدر آوان  اشغال افغانستان توسط ارتش امپرياليسم لجام گسيخته امريکا و متحدان آ

تحليل ھا و افکاری را در قبال اوضاع سياسی افغانستان " ساما"رده ھای باالی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

ٔقرار گرفته و به مجرد بيان و ارائه " " ساما" "مطرح نمودند که در مغايرت اساسی با خط پايه ئی فکری ــ سياسی 
ٔد به آن خط، با ارائه افکار بيان شده آن ھا در تقابل قرار گرفته و نظر ايشان را عدول از خط اصولی آن، رفقای پايبن ٔ

  .آن را رد نمودند" طرح تسليم طلبانه"سازمان دانسته و به عنوان 

ارائه کنندگان چنين افکاری، بعد از به قدرت رسيدن طالبان به شکل غيرمستقيم و حاشيه ئی به نحوی افکار 

و بنا بر جو نامساعد و مناسب نديدن اوضاع، نمی . ورتونيستی خود را به طور ضعيف و نامشھود بيان می داشتنداپ

اما بعد از اشغال کشور ما توسط امريکا و متحدان آن . ٔتوانستند پرچم تسليم طلبانه خويش را به شکل عريان برافرازند

عالقه به قضايای افغانستان و پذيرش طرح ھا و دساتير  غالگر ذی ھای کشور ھای اشٔهًو خاصتا رابطه گيری با نمايند

ٔآن ھا، افکار تسليم طلبانه خود را به طور علنی بيان نمودند و در اين زمينه پرسش ھائی از اعضای سازمان ـ پيرامون 
ی بيرون رفت اشغال افغانستان و ھمکاری دسته بندی ھای ارتجاعی و تکنوکرات ھای ديسانت شده از غرب و راه ھا

تسليم طلبان در زمينه اظھار می داشتند که اکنون امپرياليسم در کشور ما در يک تخاصم . از آن ـ را مطرح می نمودند

ٔخونين با تروريسم به خصوص بعد از وقوع حادثه يازدھم سپتمبر قرار گرفته است و جامعه جھانی نيز در راستای   ٔ
  .اين تخاصم، ما را  کمک می کند

فئوداليسم که از چندين قرن بدين طرف سد راه پيشرفت و ترقی کشور ما قرار : "ٔدامه بيانات خود می افزودنددر ا

گرفته بود و بھترين مبارزين ما را کمرشکن نموده است، اکنون که امپرياليسم امريکا و متحدان آن می خواھند به 

ٔ آن استقبال می نمائيم و در اين راستا با جامعه جھانی ضربه زدن  فئوداليسم اقدام نمايند، کار خوبی است و ما از
به وجود آمدن سرمايه : ٔ در ادامه سؤاالت و بحث ھا، می افزودند".وجه مشترک احراز می داريم] سيستم امپريالستی[

داری و استقرار آن در کشور ھای جھان يک امر طبيعی بوده، چه امروز و چه ھم فردا قسمی که از قرن ھفدھم 

ًئوداليسم توسط سرمايه داری در اروپا نابود گرديد؛ بناء ضربت پذيری فئوداليسم توسط امپرياليسم، يک امر طبيعی می ف

  .مانند ظھور افتاب در روز روشن. باشد
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در کشور ھمين اکنون، سرمايه داری به شکل طبيعی : اعضای سازمان، از تسليم طلبان به نظام سرمايه می پرسيدند که

داليسم قرار نگرفته است، بلکه امپرياليسم توحش گستر امريکا با فوج اشغالگر خويش باالی سرزمين ما به عليه فئو

اين که سرمايه داری از لحاظ تاريخی چگونه به وجود . بھانه ھای کذائی ھجوم آورده است و اين موضوعی است آفتابی

تا جائی که معلومات ما اجازه . ست انقالبی اين را می دانند مبتديان علم سياۀآمده و فئوداليسم چگونه نابود می شود، ھم

می دھد، نظام سرمايه نه تنھا در کشور ھای تحت سلطۀ ماقبل سرمايه داری؛ بلکه حتی در جريان انجام انقالب سرمايه 

ٔداری، بورژوازی فئوداليسم را کامال از بين نمی برد، بلکه تا حد مورد لزوم، به آن اجازه تداوم مو جوديت می دھد و به ً

  ".بورژوازی به خودش خيانت می کند"قول مشھور 

ٔکه ما با کاربرد کلمه اشغال افغانستان توسط امريکا و متحدان آن ھا معتقد : سخنگوی بدنام تسليم طلبان اظھار می داشت
نسته و از اين رو آن را و موافق نبوده و آمدن آن ھا را به افغانستان بنابر تفاھم مشترک شورای امنيت ملل متحد دا

رفقای . ًو از اين که شما آن را اشغال می دانيد، بناء با طالبان و القاعده تفکر مشترک داريد. اشغال و تجاوز نمی دانيم

ٔ، در تقابل با افکار بيان شده تسليم طلبان اظھار می داشتند که شما با ارائه چنين افکار "ساما"معتقد به خط بنياد گذاران  ٔ
.  سنتز خويش ھمانند اشغالگران و رژيم مزدور آن ھا می انديشيد و با اشغالگران امريکائی فکر مشترک داريدۀرائو ا

رفقای معتقد به خط سازمان به تشريح و توضيح ماھيت امپرياليسم از بدو پيدايش آن پرداخته و ھمدستی فئوداليسم و 

  .ا توضيح می نمودندًامپرياليسم خاصتا در کشور ھای عقب نگھداشته شده ر

 را که می گرفت، از بين یاامپرياليسم و فئوداليسم دفاع می نمود و نتيجه » تچ«و اما سرباند تسليم طلبان از تئوری 

. ندان ساالری و از ھم پاشيدن تنظيم ھا را توسط سوپر امپرياليسم امريکا در نزديکی ھا اظھار می نمودرفتن قوم

 سال ديگر تحت حاکميت ۵٠اگر ارتش امريکا نمی بود، مردم افغانستان تا :  می افزود کهٔھمچنان در ادامه سخنان خود

مردم افغانستان دانسته، و وظيفۀ ، مبارزه عليه طالبان را حق "ساما"رفقای معتقد به خط . سياه  طالبان قرار می داشتند

اليسم به منظور تسلط بر آسيای ميانه و تھديد ٔبه وجود آمدن طالبان را يک پروژه نواستعماری در راستای اھداف امپري

  .می دانستند...رقبايش مانند چين، روسيه، ايران و

تسليم طلبان بعد از چندين سال مبارزه و تالش ھای شبانه روزی شان به خاطرمغشوش ساختن ذھن بعضی افراد ساده 

؛ به ساختن دو حزب سرکاری در "اماس"لوح نسبت عدم آگاھی از خط پايه ئی سازمان آزادئيخش مردم افغانسان 

حزب ھمبستگی ملی «و » حزب آزاديخواھان مردم افغانستان«ٔچوکات  رژيم مزدور و آله دست اشغالگران به نام ھای 

 توبه ١٣٩۶ سال خوش خدمتی به استعمار، در ھژدھم جوزای سال ١۶اکنون پس از . مبادرت ورزيدند»اقوام افغانستان

به دست نشر سپرده و در اين نوشته با اظھارات ضد و » صدای آزادی و عدالت"  ساما"« به نام ٔنامه اپورتونيستی را

ٔنقيص ـ مع الوصف تالش مزورانه به خاطر اغوای ديگران ـ در واقع ماھيت تسليم طلبانه خود را يک بار ديگر عيانتر 
  .نموده اند

 خود اراديت ملی ما پس از سقوط حاکميت جبارانه و استقالليت و" :  خويش نوشته است ۀ اين جفنگ نام٨در صفحۀ 
قرون وسطائی طالبان در کنفرانس بن المان دستخوش بازی ھا ، معامالت و تحرکات بين الملی شده و در غياب اراده و 

  ".نظر ملت افغانستان و نمايندگان واقعی آن ھا ذبح گشته و لگد مال گرديد 
طالبان از بين و رفتن ٔتازيانه طالبان استقالليت و خود اراديت داشتيم که با آمدن  حکومت دار و و حينتو گوئی ما، قبل 

اگر . از طرف ديگر در کنفرانس بن و درغياب مردم ما، اراده و نظر ملت افغانستان لگد مال گرديده است. رفته است

 را از بين ببرد، مقايسه کنيم؛ از زمين تا امپرياليسم آمده تا فئوداليسم: اظھار نظر فوق را با اظھارات قبلی شان که گويا
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در کنفرانس بن چيزی نمی گويد که اين »معامالت و تحرکات بين الملی« ٔدر بارهاما نويسنده .آسمان تفاوت دارد

  معامالت به خاطر چه اھدافی بوده است؟

ستی ھم در ھر منطقه اھداف و طبيعی است که اين دولت ھا، دولت ھای بزرگ امپريالستی بوده اند و ھر دولت امپريالي

ٔقرن بيست و يکم از کاربرد کلمه » تحليل گر«اما جالب است که آقای. خواست ھای استعماری خود را دارا می باشد
ٔامپرياليسم ھراس دارد تا اين که باعث خشم بادار و پادوان وطنی و رفقای کمپياين گر شان نشود و از جيره ماھوار آن 

 جا زده و از ذکر نام استعمار، "تحرکات بين المللی "  ھمين رو است که بازی ھا امپريالستی را از. ھا کاسته نگردد

زيرا که در جای ديگر ھمين . در واقع خودش به چنين طرز تلقی رسيده است. ارتجاع و امپرياليسم طفره می رود

 مفھوم خود را با جھانی شدن سرمايه و می گويد که اين اصطالحات قرن بيستمی است و به تاريخ پيوسته و» اعالميه«

  .دھکده شدن جھان از دست داده است

نتايج و پس لرزه ھايش تا کنون بر " :   اش در ادامه چنين به نتيجه گيری پرداخته استه توبه نام٩ٔوی در صفحه 
ل و توانائی ملموس سرنوشت وطن و ھم وطن ما به صورت درد انگيز مستولی بوده ، نه تنھا به آزادی ، ثبات استقال

قرين نگشتيم ، بل حضور و استقرار دوباره نيرو ھای بيگانه ، تمامی مقدرات سياسی و حاکميت ملی ما زير سؤال رفته 
  ".و در چنبره تصاميم و برنامه ھای بيرونی قرار دارد 

در افغانستان يک فرصت با اظھارات ديروز اين تسليم طلب ـ که آمدن ارتش اشغالگر امريکا را او » درفشانی«اين 

بايد سازمان : زيرا که وی می گفت که. طالئی دانسته که می بايد از آن استفاده اعظمی را نمود ـ در تناقض است

متر به زير زمين فرو بريم  و با کار دموکراتيک نھاد ھائی را به وجود ) ٩(را " ساما"آزاديبخش مردم افغانستان 

از اين که سازمان در طول . راتيک از فضای سياسی به وجود آمده استفاده الزم ببريمبياورم و با سائر نيروھای دموک

  الزم را ببرد  و خود را مطرح نمايد، از اين ۀ سياسی و نظامی  استفادۀچندين سال نتوانسته است از وضعيت پيش آمد

  خود را مطرح و از فضای به وجود رو سازمان مورد قبول جامعه بين المللی نمی باشد و نمی توانيم با نام سازمان

باند تسليم طلب . ٔاز اين رو بھتر خواھد بود که مبارزه خود را به نام دموکراتيک به پيش ببريم. ٔمده کنونی استفاده کنيمآ

 جھانی می گفت،  ولی امروز آن را به نام ۀفتنه، ارتش اشغالگر امريکا و متحدان آن را ديروز به نام  نيرو ھای جامع

می نامند و با ديده درائی می گويند که حاکميت ملی و مقدرات سياسی ما زير سؤال می رود وھم بيان  »نيروی بيگانه«

اين را می .  بيرونی  ذکر نامی نمی بردۀاما از آن چنبره و برنام. می دارند که در چنبرۀ برنامه ھای بيرونی قرار دارد

  ! ن و اپورتونيست عريانگويند سرخيل شعبده بازان و شاه تسليم طلبا

يعنی ) ٔبه ويژه امپرياليسم لجام گسيخته امريکا(شما که به آرايش اشغالگران ! ن تسليم طلباآقاي

قاتالن خلق دربند و بی دفاع و بی پناه ما با کرشمه ھای پتيارگان در طول اين مدت مصروف بوديد، 

ريخی را با کدام پرروئی و بی حيائی فردای پيروزی خلق ما چه جوابی خواھيد داشت و اين ننگ تا

  !حمل خواھيد کرد ؟ نفرين بر شما

اظھارات ديروز و امروز شما را خوب به ياد دارند که چگونه با تفکر و عمل تان يک سازمان " ساما" اعضای ۀھم

نفجر ساخته و خوشنام و مطرح کشور را که با خون ھزاران جانباز راه رھائی خلق آراسته گرديده است، می خواستيد م

.  خود در بازار مکارۀ استعمار و ارتجاع ھار به معرض فروش بگذاريدۀتوته ھای  تشکيالت آن را به تفکر تسليم طبان

  !کجا و خيال باطل شما کجا" ساما"اما 

بحث و ٔئی ھا به ياد دارند که در اوائل اشغال سرزمين ما ، طرح ھا و فيصله ھای تسليم طلبانه شما در ھنگام "ساما"

دفاع به عمل آمده "  ساما"مناظره مورد انتقاد جدی و شديد رفقای خط اصولی سازمان قرار گرفته و از خط  فکری 
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به دور انداخته و " ساما"ٔاست و متعاقب آن اعضای سازمان، باند مرتد شما را به مثابه لکه ننگ از دامان پاک سازمان 

» جرگۀ«ًو بعدا مواضع انحرافی تان را در. وان بروز اختالف جدا ساخته اندراه خود را از شما تسليم طلبان از ھمان آ

ٔو به گفته . تحت نام کنفرانس، ابراز داشتيد که سرتا پا بيان اراجيف بود) ش١٣٨٩مؤرخ دلو (فريب، ريا و معامله 
: ست چيزی را نمی فھميداز علم سيا» جرگه«يکتن از گردانندگان و ھمکاران ناراض از شما، يک نفر ھم در ميان اين 

ٔو قطعنامه جرگه بدان سبب به تصويب نرسيد که شما از ذکر و ... و تجمعی بود از لوکاليست ھا و سکتاريست ھا و
لذا از بيرون دادن ـ مشترک . ٔکاربرد کلمه اشغال افغانستان توسط امريکا و متحدان آن مانند جن از بسم هللا ترس داشتيد

شما افزوده گرديد  و بعد از تقالء ھای ) باند سه نفره( زيرا با گذشت زمان به تشتت ھر چه بيشتر. ـ آن سرپيچی نموديد

ٔبيش از حد به منظور جا افتادن تفکر تسليم طلبانه خويش و فريب عده ای از افراد ساده لوح و دنباله رو، چھار جلسه  ٔ
اما . و بی ھويت نمودن آن بود" ساما" و ايدئولوژيک ٔمتوالی را تدوير نموديد، ھمه اين تحرکات به منظور مسخ فکری

چه اظھارات " اسام"ٔو به خاطر غيرکارگری جلوه دادن برنامه . ٔتالش ھای انحالل طلبانه شما حاصل خوبی نداشت

 ھای شما روی ھم رفته حلسهدر ھمان "). انحراف"مراجعه شود به نوشته ای تحت عنوان (نموديد عجيب وغريبی که ن

ٔم توسط دو تن از اشترک کنندگان، تشت رسوائی شما از بام پائين افتاد و کار آغاز نموده تان بدون نتيجه ماند و از باز ھ
  .ٔ ھا و ارائه مزخرفات ديگر شما ياد آور نمی شويمجلسه

يماء و اشاره روی ھم رفته اپورتونيست ھا و تسليم طلبان ھميشه در اظھارات خود با دھان کشاده عوعو نموده اند و با ا

 به او با حاشيه رفتن ھای اپورتونيستی خواسته اند به گونه ای موضوعات را آرايش نموده و با لفاظی ھای بدون محتو

بپردازند و با  جمع آوری سياھی لشکر از روی بازار،  از ان جی اوھا با ھمکاری چند تن " ساما"فريب ديگران به نام 

ن گزارش سازمانی انقالبی ای را که خصم امپرياليسم و ارتجاع است، به استعمار و ديگر پول دربياورند و در ازای آ

  .ارتجاع ارائه بدارند

حضور قوای نظامی تحت نام اتحاد بين الملی برای مبارزه با تروريسم مرکب " :سرباند تسليم طلبان در ادامه می افزايد
 به وجود می آورد که چرا بر دامنه و قدرت تروريسم از قدرتمند ترين  ھای جھان، طی پانزده سال اين پرسش را

به صورت عادی دو تا ! افزوده شده و از استقرار يک نظام قوی دموکراتيک، تحقق دموکراسی و توسعه خبری نيست 
  ". نخواستن – ٢ نتوانستن؛  – ١:  پاسخ وجود دارد

و متحدان ــ گله و شکايت دوستانه دارد که چرا در ٔيک خائن، از قاتالن ملت ما ــ   امپرياليسم شرارت پيشه امريکا 

اگر باز ھم کسانی پيدا شوند و اين وطن فروشان را رفقای مجيد  .افغانستان از يک نظام قوی دموکراتيک خبری نيست

ٔتو گوئی که ھمه اعضای سازمان حافظه خود را از دست داده . بگويند، يا احمق استند و يا ھم افراد دشمن" ساما"و 
ٔجامعه با آمدن امپرياليسم به : آن اظھارات ديروزی که می گفتند. باشند و از اين آقای ابن الوقت ھيچ چيزی نشنيده باشند

حال از باداران خود شکايت دارند که چرا بر قدرت . طرف مدرنيسم و دموکراسی می رود و ما بايد در آن شرکت نمائيم

 اشغالگرامريکا و متحدان توحش گستر آن که ھمه عامل ويرانی و قاتل مردم تروريسم افزوده شده است و از امپرياليسم

  .مظلوم ما اند، توقع استقرار يک نظام قوی دموکراتيک و تحقق دموکراسی و توسعه را نيز دارند

زگی ھا نزدش می آيند و از يک فرد نادم و تواب که به تا" مجيد"روايت شده است که زمانی تنی چند از ياران زنده ياد 

دعا کنيد که خدا روشنفکر را : در جواب آن ھا می گويد" مجيد"رفيق . ترک سنگر مبارزه نموده بود، گزارش می دھند

يکی مرگ :" و در ادامه افزوده بود. خراب نسازد، و اگر روشنفکر خراب گردد، دست صد شيطان را از عقب می بندد

   !"رفيقم را نبينم، يکی نامردی اش را
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از اشغال سرزمين ما تحت نام " ساما"و " مجيد"احت می بينيم که تسليم طلبان مرتد با سوء استفاده از نام ما به وض

بريده باد زبانی ": آن مجيد که ندای سلحشورانه و مبارزه جويانه می زد. قوای نظامی و اتحاد بين الملی يادآورمی شوند

می داد؛ کجا، و اين دون ھمتان بی شرم " يا مرگ يا ميھن"ر  و شعا!"که در برابر تجاوز امپرياليسم خاموش بماند

که از نام و راه آن زنده ياد سوء استفاده نموده و می خواھند که راه و انديشه اش را به لجن بکشانند و به عوض ! کجا

  .دغگر و قاتل توده ھای زحمتکش افغان را در قبال جيفۀ دنيا آرايش کنناآن، دستگاه ھای امپرياليسم اش

نويسان کسانی ھستند که خويشاوندان و حواريون خود را به کمپاين اشرف غنی روان » صدای آزادی و عدالت" ساما"«

نموده و خود شان از صبح تا شام پادوی، ثنا و صفت يک خائن ملی را نشخوار نموده و به واليات مختلف می رفتند و 

و حتا اين بی مسلکان بی شرم می گفتند که عکس جوانی ھای . ردنددفتر انتخاباتی به جانبداری از اشرف غنی باز می ک

  !!مجيد آغا و اشرف غنی نزد ما است که اين ھا با ھم رفيق بوده اند

اما در پيآمد اين . حق که اين شعبده بازان ھرزه دست شيطان را ازعقب بسته اندب! در شگفتم زين شعبده بازی مضحک

يغ نمودن ھا چی حاصل؟ حتی يک نفر از اين تسليم طلبان ھرزه و دون صفت را اشرف ھمه جانفشانی ھا، دويدن ھا، تبل

را که می " ساما"اکنون آن . ٔغنی و باداران اشغالگرش به صفت ولسوال و يا رئيس ناحيه شاروالی ھم مقرر نکردند

 از نام آن و مغشوش ساختن عده ُخواستند در اين مدت شانزده سال نـه متر زير زمين ببرند، دو باره برای سوء استفاده

کيسه "ی را برايش سياه نموده اند تا باز از اين فتنه گری ھا سود ببرند و ای ساده لوح و از جھان بی خبر، توبه نامه ا

  .را تصاحب نمايند" ھای پول

يار گرديده و پيشرو ضد استعماری و ضد ارتجاعی آراسته و ع با يک تفکر" ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

ٔدر راه تحقق آرمانش تعداد کثيری از بنياد گذاران و کادر ھای ورزيده خود را به پيشگاه خلق زحمتکش و ستمديده  ٔ
حال آن که سرباند تسليم طلبان بعد از چندين سال گشت و گذار و چرش در چراگاه ھای . خويش قربان نموده است

را ھم اکنون به خون مظلومان رنگين نموده اند، توقع دموکرسی و توسعه را ُاستعماری از باداران دژخيم خود که جھان 

  !، از کجا تا به کجا است"سامائی"و ضد " سامائی"ببينيد که تفاوت . دارد

حيرت آور است که از آن ھائی که سرزمين مارا به اشغال کشيده اند و ھر روز مردم ما را به عناوين مختلف به قتل می 

 کاشانۀ مردم را به تل خاکستر تبديل می کنند و با تحميل بيکاری، فقر، مھاجرت اجباری، ناامنی، فساد و رسانند خانه و

ديگرستم ھا، مردم ما را به ستوه آورده اند؛ تسليم طلبان وطن فروش از کسانی که مادر وطن ما را به اسارت کشانيده 

  .اند، بيشرمانه آرزوی دموکراسی خواھی دارند

بی عزتی و بی . سليم طلب از اشغالگران و قاتالن مردم ما نابخردانه نظام دموکراتيک را می خواھدھرزه گوی ت

اين فرد را می توان به جای ببرک کارمل گرفت، اما افسوس و ھزاران افسون که اين مرتد ! غيرتی ھم اندازه ای دارد

ده است و غرض وی به کجراه کشانيدن خط بيرون دا" ساما"معلوم الحال و خودفروخته اراجيف خود را از آدرس 

چون دشمن در اثر تجارب جھانی اين را . و بی سر و سامان ساختن و انحالل تشکيالت آن می باشد" ساما"سياسی 

دريافته است که جنبش ھای انقالبی را تا وقتی که از درون مسخ و نابود نسازد، از خارج ضربت زدن به آن مشکل 

  .خواھد بود

دانند که برای ضربت وارد ساختن به يک جريان روشنفکری و انقالبی  جاسوسی اين را می استعماری وشبکه ھای 

 تالش دارند تا ً بناء. بايد توسط روشنفکر نماھای وابسته به استعمار به منظور تخريب آن از داخل آن جريان کار گرفت

ن ھای انقالبی به داخل سازمان ھای پيشتاز انقالبی ٔی از افراد وابسته خويش را به منظور منفجر ساختن سازمااعده 

از اين رو بر اعضای  سازمان ھا و احزاب . تعبيه و در زمان مناسب جريان متذکره را سرکوب، نابود و منھدم سازند
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انقالبی است که خود را برای شناسائی وجود احتمالی افراد دشمن در سلول ھای مربوطۀ خويش با استفاده از تجارب 

لمی و انقالبی مجھز سازند تا به مجرد بروز افکار و انديشه ھای انحرافی و تسليم طلبانه در ميان اعضای سازمان ع

  .ھای انقالبی، زھر آن را توسط پاد زھر انقالبی و ضد استعماری نابود و بی اثر نمايند

سازمان آزاديبخش مردم ) ١٣٨٢ور در ماه ث(در تقابل با افکار و نظريات تسليم طلبان در اوائل اشغال کشور ما 

، "وفان درو خواھند کردطزمامداران امريکائی در افغانستان باد کشتند ، " طی اعالميه ای به نام " ساما"افغانستان 

افکار و برداشت ھای فکری خود را پيرامون اوضاع ھمان زمان در تقابل و رد نظريات تسليم طلبان چنين ابراز نموده 

  ٔليسم امريکا بنا بر اھداف دراز مدت خويش، مزدوران آزموده و پرورش يافته خود را با جمعی از اوباشامپريا« :بودند

مبارزه عليه " قت و انتقالی، با تسليحات نظامی و حضور مستقيم خويش به عنوان وتنظيمی، تحت نام حکومت م

  . به مستعمرۀ مقھور خود مبدل ساخته استدر سرزمين ما افغانستان مستقر گردانيده است وکشور ما را " تروريزم 

  ادامه دارد

  


