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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  راد. م

 ٢٠١٣ مارچ ٠٧

 در گذشت ھوگو چاوز رئيس جمھور ونزوئال
گذشته است  امروز خبر گزاری ونزوئال در کاراکاس  اطالع داد که که چاوز در يک بيمارستان نظامی در اين شھر در 

 بيماری سرطان شده و بارھا جھت معالجه در ھاوانا پايتخت کوبا تحت نظر پزشکان ۀچاوز از مدتھا قبل دچار عارض

وجود آمده بود ه  که در مورد معالجه و زنده ماندن وی بئیرغم اميدواريھا متخصص اين کشور قرار داشت علی

ی التين و يکی ار سر سخترين مدافعان توده امريکامکراتيک در  جنبش ملی دۀسفانه بدن بيمار اين رھبر بر جستأمت

 اين بيماری سرسخت  و نا ۀھای زحمتکش جھان  و استقالل ملی  توان مقاومت بيشتر را نداشت و نتوانست از عھد

  .عالج بر آيد 

 م زحمتکش ونزوئال، مردۀوه را بر چھردگشته بود موجی ازغم و ان در گذشت چاوز که تنھا دوھفته پيش از کوبا بر 

 رسانه ھای جھان مخصوصاً . سف فراوان شدأی التين و در تمامی مردم کار و زحمت جھان فر ونشاند و باعث تامريکا

صورت گسترده پخش و ھنوز ھم در صدر ه را ب  انتشار خبر در گذشت ھوگو چاوز آنۀی التين از لحظامريکا

  .خبرھای جھان قرار دارد 

رئيس مجلس و جانشين موقت چاوز تا انتخابات بعدی )  Nicols Maduro( مادورو  نيکولز ا خبر در گذشت چاوز ر

وقت کاراکاس با چشمانی گريان از طريق راديو و تلويزيون در اختيار رسانه ه از ظھر ب  دقيقه بعد۴.٢۵در ساعت 

 ئیر و فراموش ناشدنی را  به نيروسف باأ تۀھای اين کشور و جھان قرار داد و از مردم اين کشور خواست که اين واقع

 تاريخی برای ۀبرای حفظ  صلح و پيشرفت کشور تبديل کنند مادورا گفت که از دست دادن رھبری مثل چاوز يک فاجع

 ئیرا به نيرو را فراموش نخواھند کرد بلکه آن حساب آمده و مردم خوب اين کشور نه تنھا ھر گز آنه اين کشور ب

  .ر تبديل خواھند کردبرای قدرتمند کردن کشو

 کشورھای دوست و برادر و تمامی کسانی که در دوران سخت بيماری چاوز در کنار مردم اين کشور ۀمادورو از ھم

بودند و پيام ھمدردی آنھا  سپاسگزاری کرد  و اعالم کرد که ھمبستگی جھانی با کشورما تحت رھبری ھوگو چاوز را 

مردم و تمامی احزاب و سازمانھای کشور  ه مادورو ضمن تسليت ب. ھند کردمردم و رھبران اين کشور فراموش نخوا

 عمل در ۀمرحله  اين کشور را بۀاز آنھا خواست که با ھم متحد شوند و کشور را با ھم بسازند و کار ناتمام رھبر يگان

اده کنند و آرامش را در سف بار برای ايجاد ھمبستگی استفأ تۀمادورو از ھمه احزاب خواست که از اين واقع. آورند 

والن و مردم کشور گفت که  سخت تر ، با ؤتمامی مسه ارند  او خطاب بذکشور حفظ  و قوانين کشور را زير پا نگ

وزير دفاع ونزوئال نيز طی پيامی از مردم خواست تا اتحاد ملی خود .  بيشتر   از وحدت ملی دفاع کنيم ۀعشق و عالق

ه د او گفت که ارتش آماده است تا از تماميت ارضی کشور و استقالل آن دفاع کند  او برا در اين شرايط سخت حفظ کنن
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امنيت  مردم اين کشور که اينک بر جسته ترين شخصيت تاريخی اين کشور را از دست داده اند قول داد که صلح و

 .کشور را تضمين خواھد کرد و از منافع ملی اين کشور دفاع خواھد کرد

عھده داشت طی اين مدت تمامی تمرکز خودرا برای ه ھارده سال رياست جمھوری اين کشور را بمدت چه  چاوز ب

 ۀتا ھم بھبود شرايط کاری و زندگی و از ھمه مھمتر ايجاد مسکن برای اقشار کم در آمد گذاشت و در تالش بود

ين اقدامات انسانی اکثر مردم  درمانی رايگان قرار گيرند  برای ھمۀزحمتکشان اين کشور زير پوشش تحصيالت و بيم

آرا يکبار ديگر برای چاوز  اين امکان را ايجاد کردند تا % ۵۵ی موافق دادند و با أاين کشور در دور سوم ھم به او ر

رات بنيادی به ييخواست  که برای تغ چاوز ھمواره از مردم اين کشور می. سرانجام برساند  ه کارھای ناتمام را ب

  . داوبيشتر فرصت بدھن

کار سياست و رھبری کشور ه محض ورود به د که بوی التين و شايد در جھان سوم بامريکاچاوز يکی از رھبران نادر 

 از امريکای التين و بدون کوتاه کردن دست امريکابه اين نتيجه رسيد که ونزوئال بدون ھمکاری و پشتيبانی کشورھای 

ديد در نتيجه  را بسيار ضعيف می ا  امکان پذير نيست حتی موفقيت آن نه تنھامريکا ۀدخالت در امور داخلی  جنوب قار

ی التين را سروسامان دھد تالش و از خود گذشتگی ملت بزرگ اين کشور امريکا ۀبا پيگيری فراوان موفق شد اتحادي

  .آنچنان شرايطی ايجاد کرد که اين جبھه پابر جا بماند و از ھم نپاشد 

 مکزيک، کلمبيا، پاناما و چند کشور کوچک اين قاره نتوانست اين جبھه را متالشی ۀه جانب با وجود ھمکاری ھمامريکا 

 يکی پس از ديگری شخصيتھای ھمانند امريکاعکس کشورھای جنوبی ه  کاری به ونزوئال وارد آورد بۀکند و ضرب

ی ھمچنان سر پاست و با تمام ئده وجود آمد که با دمکراسی توه  بسيار قدرتمندی بۀچاوز را وارد صحنه کردند و اتحادي

اين اتحاديه بود که برای اولين بار امکان . امکانات از ونزوئال و رھبری اين کشور دفاع کرده و در آينده ھم خواھد کرد

ی امريکا ۀھمکاری ھمه جانبه امنيتی ، اقتصادی ، سياسی ، نظامی  و روابط بين المللی را در بين کشورھای اتحادي

عنوان ه  در اين بخش از جھان ايجاد کرد اين اتحاديه توانست بءن کننده ای در توازن قواييھم کرد و وزنه تعالتين  فرا

  .خوبی دفاع کنده ی و کشورھای خود بئ جھانی شود و از منافع منطقه ۀيک ابزار قدرت وارد صحن

شد بيش از بر گزار کند و مجبور  سوم رياست جمھوری خود را ۀعلت بيماری موفق نشد مراسم سوگند دوره  چاوز ب

 در منطقه و امريکاخير موجباتی فراھم کرد تا أ بماند که ھمين تئی نھاۀی کوبا برای معالج روز ديگر در ھاوانا٧٠

 تخريب شخصيتی چاوز را فراھم کند ولی رھبران جوان اين کشور از جمله وزير امور ۀونزوئال فعال شده تا زمين

ی التين پخته امريکاارگران اين کشور بود آب پاکی را بر سر مخالفان ريخت و نشان داد که خارجه که خود يکی از ک

  . دوران حکومتھای نظامی گذشته و مطيع سپرد ه را ب تر از آن است که بشود آن

ر کشور باز گردد تا اگه تصميم گرفت بشخصاً  ،در کوبااو شدت بيماری و نگرانی در مورد احتمال درگذشت با چاوز 

 به کاراکاس باز گشت و در بروری ف١٨حادثه ای برايش پيش آمد در کشور خودش حضورداشته باشد اين بود که در 

  .    يک بيمارستان نظامی بستری شد

 از آکادمی نظامی فوق ١٩٧۵ونزوئال متولد شد  و در سال ) Barinas( درايالت  باريناس ١٩۵۴ جوالی ٢٨چاوز در 

 در دانشگاه معروف سيمون ١٩٩٠ تا ١٩٨٩با موفقيت پشت سر گذاشت  ودر سالھای ليسانس علوم نظامی را 

 به تاريخ کشور خود و اً د سياست ارتقاء داد و از اينجا بود که شديۀدانش خود را در زمين   )Simon Bolivar(بليوار

 "سيمون بليوار"دماتی که پاس خه عھده گرفت  به مند شد  ووقتی ھم که رياست جمھوری را به ی التين عالقامريکا

 "سيمون بليواری"نام ... ی التين از يوغ استعمارگران اسپانيا و پرتقال و امريکابرای استقالل اين کشور و کشورھای 

ی التين مواجه امريکا نه تنھا در اين کشور بلکه اکثريت کشورھای ۀرا به اين کشور اضافه کرد که با استقبال بی سابق

  .شد
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نفع اکثريت مردم ه  کافی تجربه کسب کرده تا دست به اقداماتی بۀاندازه رسيد که چاوز ب نظر میه  ب١٩٩٠در سالھای 

 گيرد با استفاده از تجارب کشورھای عرب با ھمکاری افسران جوان رژيم پوشالی و کشور خود بزند او تصميم می

و انتخابات آزاد در کشور بر گزار کند  که را از کار بر کنار ) Carlos Andres Pere( کارلوس آندرس پرز ۀوابست

  .سر برد ه  در زندان ب١٩٩۴با موفقيت ھمراه نبود  و موجب دستگيری وی  و گروه او شد  که تا سال 

 در انتخابات رياست جمھوری شرکت کرد و با محبوبيتی که در مخالفت با رژيِم نظامی سابق و ١٩٩٨ چاوز در سال 

مردم قول داد قانون ه  از رقيبان سر سخت خود پيشی گرفت  و بالفاصله بءآرا% ۵۵با عملکرد آن نشان داده بود 

رات عمده ای در يينفع اکثريت مردم زحمتکش اصالح کند و تغه کرد ب  از ثروتمندان دفاع میاساسی را که صرفاً 

، او با تمام توان با فقرچاوز قول داد تيم . وجود آورد  ه شدت فقير اين کشور به  بۀزنگی سياسی اجتماعی جامع

 بی امانی خواھد کرد  و تمامی سرمايه ھا ۀ خواری و حيف و ميل اموال مردم  مبارزت، بيسوادی، دزدی، رشوبيکاری

 که طرفدارن ئیرغم کارشکنی ھا و منابع طبيعی و زير زمينی از جمله صنايع نفت را ملی خواھد کرد تيم چاوز علی

 کرد توده ھای مردم  که داده بود عملئیھمه قولھاه ايان  دور اول رياست جمھوری بکردند قبل از پ رژيم سابق می

 و غرب ايستادگی کنند و امريکاکردند چاوز و تيم او قادر خواھند بود در مقابل فشار  گز فکر نمیکشورھم که ھر

ھمکارانش  ا تمام توان به او وسرنگون نشوند و تازه دست به اقداماتی بزنند که آنھا حتی تصورش برايشان مشکل بود ب

  . در آورد ء به اجرابود،کمک کردند تا برنامه ھای رفاھی خود را تا آنجا که ممکن 

رات عمده در جامعه شده بود يي تدوين شده بر اساس شرايط کشور و امکانات موجود وارد کار زار تغۀ چاوز که با برنام

خود و برنامه اش جلب ه  در آورد که اعتماد اکثريت مردم را بء اجرامردم داده بود بهه  را که بئیقسمت اعظم قولھا

 با بيش ١٩٩٩ کردن برنامه ھای دولت موجب شد تا چاوز در دوردوم انتخابات رياست جمھوری در سال ئیاجرا. کرد 

شورھای ی التين برپا کرد و در کامريکاوفانی در ط دوباره رئيس جمھور کشور شود که اين موفقيت ءآرا% ٧٠از 

خونتاھای "ی يکی پس از ديگری ئ طغيانھای توده امريکا جنوب ۀبرزيل، نيکارگوئه، بوليوی و ديگر کشورھای قار

زير کشيدند و جای آنھا را احزاب و شخصيتھای ملی ه  و انگل  وابسته به انحصارات سرمايه داری بزرگ  را ب"نظامی

  .کافی پيدا کرد تا بتواند منافع جمعی اين کشورھا را نمايندگی کند  بوليواری چاوز استحکام ۀدمکرات پر کردند و جبھ

نفع منافع اکثريت مردم زحمتکش اين ه  پس از اين انتخابات بود که چاوزو تيم او تصميم گرفتند  قانون اساسی  را ب

 ۀ آن تشکيل دولت ائتالفی  با شرکت ھمۀ احزاب را فراھم کنند که نتيجۀر داده و شرايط ھمکاری ھمييکشور تغ

اين سياست موجب ھمکاری ھمه جانبه برای حل مشکالت پيش .  سر سختان رژيم سابق بود زجه سازمانھا و احزاب ب

چاوز و تيم او که از پشتيبانی اکثريت مردم بر خوردار بودند روابط خود را با بسياری از کشورھا از جمله .  رو بود

مانی با وارد اين کشور شود و خدمات در نفر پرسنل پزشکی از کو"۴٠٠٠٠"ه  و اجازه داد تا بيش ازکوبا گسترش داد

 بشکه نفت به اين کشور صادر کند ٢٠٠٠٠٠و پزشکی را سازمان دھی کند و در عوض ونزوئال روزانه متعھد شد تا 

  .سيسات صنعتی را مدرنيزه کند أو بسياری از ت

 با پاشيدگی اتحاد شوروی ديگر توان خود را از دست داده بود  شرايطی پيش آمد که دوباره  برای کشوری مانند کوبا که

 با پشتکار بی نظيری شروع به آموزش از تفکرات و ،وای التين باز گردد چاوز و تيم امريکابه آغوش کشورھای 

که چگونه  و شگفت زده از اينعملکرد سوسياليستی با خدمات اجتماعی رايگان با آن امکانات محدود  کوبا کردند 

را از   نتواند آنامريکاکوبای کوچک و از نظر اقتصادی ضعيف و با جمعيت کم تا کنون قادر شده است سر پا بايستد و 

راستی اگر رژيم کوبا مردم را پشت سر خود نداشت و اگر سيستم انحصاری سرمايه داری غرب را نمی ه پا در آورد ب

ه تيم چاوز با تحقيق به اين دست آورد رسيدند  که تنھا با تکيه ب. سال اول کارش ساخته بودشناخت که در ھمان چند 

  .را تضمين کنند مردم کشورخود قادر خواھند بود ھم کشور را اداره و ھم پيشرفت آن
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 ۀجامع و آموزشی با امکانات موجود  تيم چاوز  توانست خود را به ئی زيزبنار ساختار اقتصادی مخصوصاً ييبا تغ

 کارھای ،داد اگر برنامه ای در کار باشد  اين کشور نشان میۀی التين معرفی کند تجربامريکاونزوئال و ديگر جوامع 

 شد برای ھمکاری ھمه جانبه بين ئی ونزوئال الگوۀدست خواھد آمد  نمونه  پيگيری شود  نتايج خوبی بئیاجرا

 کشور به برنامه ھای تيم چاوز اعتماد کرده و قانون اساسی اين کشورھای منطقه و زمينه ای فراھم کرد که مردم اين

  .تصويب برساننده ب% ۶٠کشور را با اکثريت 

کرد برای طرفداران در اقليت رژيم سابق ديگر قابل تحمل نبود   تصويب اين قانون که از منافع اکثريت مردم دفاع می

 تدارک يک کودتای ٢٠٠٢ اپريل ١١ه ونزوئال باز گشتند و در سرعت به  تمرين کرده بودند بامريکاآنھا که ماه ھا در 

ھمراه ارتش چاوز را با قدرت به کاخ رياست جمھوری باز ه نظامی را ديدند که تنھا سه روز طول کشيد و مردم ب

اقی رسميت شناخت  و به  دولت کودتای پوشالی را بامريکاکه در ھمان روز اول کودتای نافرجام   جالب اين.گرداندند

  .ی التين بر باد دادامريکا خود رادربين مردم ۀ حيثيت نداشتۀماند

  مخالفان در اقليت با طرح ،نفع اکثريت مردمه رات عمده بييتغ  مخالفان و٢٠٠٢مبر پس از شکست کودتا در دس

انات محلی و ر قانون برای انتخاب رياست جمھوری را دادند و حتی از امکيياعتصاب سراسری و تظاھرات  پيشنھاد تغ

نفع ه  شدن  برنامه ھای دولت بئینفوذی که در بين اقوام و مردم محله ھای خود داشتند استفاده کردند که از اجرا

را درھم شکنند  اين فشار بی سابقه تيم چاوز را مجبور کرد تا در ماه  اکثريت جلوگيری کنند واگر بتوانند  سر انجام آن

  بر طبق اين قرار داد رفراندوم بر گزار شد و چاوز انتخابات را برد و .فق برسندتواه  با مخالفان ب٢٠٠٣مه سال 

  .اوپوزيسيون مجور به عقب نشينی شد 

 انتخاب شد آنھم در ءآرا% ۵۵ بر گزار شد چاوز دوباره با ٢٠١٢بر و اکت٧ در دور سوم رياست جمھوری که در 

ز از بيماری مزمن سرطان رنج ميبرد  اين بيماری در تابستان جز مخالفان محرز بود که چاوه شرايطی که برای ھمه ب

 با درمانھای شيمی تراپی و ديگر راه ئی و کوبائیبا ھمه تالشی که پزشکان ونزوئال.  سراغ چاوز آمده بود  ٢٠١١

ز مرگ چاوز تا قبل ا.  سرطان چاوزکردند موفق نشدند اين مشکل بزرگ را از سر راه بردارندۀھای ممکن برای معالج

 کند از جمله با فقر مبارزه کند، بی خانمانی را از بين ببرد ، جنبش ئیموفق شد  بسياری از برنامه ھای خود را اجرا

 ملی  از طرحھای خود دفاع ۀ به نيروی خود را راه اندازی کند و از طريق امکانات ملی و دولتی و سرمايءعظيم اتکا

مردم قول داده بود ظرف ده سال بی خانمانی ه قدرت رسيدن به ز ھمان ابتدای ب در آورد ، چاوز اءرا به اجرا کند و آن

 درمانی و ۀمردم قول داده بود بيمه را ريشه کن کند  کشور را بھترو مرفه تر از ھمه کشورھای منطقه کند ، چاوز ب

 امکان را به او نداد تا در گذشت زود ھنگام اين شخصيت جھانی اين. تحصيالت رايگان را ھمگانی خواھد کرد و کرد 

شاھد به ثمر رسيدن و ديدن تمامی آرزوھای خود باشد که آنھا را امکان پذير می ديد و در تالش بود تا امکانات الزم را 

  .برای رسيدن به اين اھداف مھيا کند 

 با "سيمون بليوار"  ھمانطور کهی التين تحويل داده است مطمئناً امريکا خود و ۀجامعه  ھزاران چاوز ديگر ب"چاوز" 

اندک امکاناتی که داشت ونزوئال را به استقالل رساند و موجب شد تا ديگر خلقھای منطقه ھم ھمان راه را طی کنند 

 اين کشور شرايطی ايجاد ۀی با عدالت اجتماعی با امکانات  و شرايط ويژئچاوز ھم موفق شد با تلفيق تجارب کشورھا

  .تين نيز اين راه را انتخاب کنند و يا حد اقل از آن بياموزندی الامريکا کشورھای ۀکند که ھم

دست آورد و موجب آن شد که ديگر کشورھا ھم ه ونزوئال اولين کشوری بود که در قرن نوزدھم استقالل خودش را ب

 ۀشرفت جامع ملی دمکراتيک نه تنھا شرايط پيۀتيم چاوز در قرن بيست و يکم  با ايجاد جامع. ھمين راه را دنبال کنند 

رغم مخالفتھای کشورھای غربی ادامه داد با تمامی   تنگاتنگ خود را با فيدل کاسترو علیۀمدرن را مھيا کرد بلکه رابط

  بودند ھمکاری ، ھمگامی و ھمدردی میجاپان و غرب و امريکاکشورھای جھان که زير فشار مستقيم و غير مستقيم 
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 و ناتو در خاورميانه در کنار امريکات کرد در اوج تھاجم نظامی أود که جر قرن ما بۀکرد  چاوز تنھا شخصيت بر جست

چاوز بالفاصله خود را به بغداد رساند و به رھبران اين .   و حتی ايران  قرار گيرد ، افغانستاناعراق ، ليبيمردم 

 سفر اوی نيست ، چاوز به ليبيدھد و لی آنقدرھا ھم ق گرچه غرب چنگ و دندان نشان میاکشور گفت که آنھا تنھا نيستند 

کرد و حتی قطعنامه ای را با شرکت بسياری از کشورھا در رابطه با محکوم کردن تجاوز غرب به يک کشور مستقل 

به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد و با رھبران اين کشور مالقات کرد و ھمانند عراق از دفاع مشروع آنھا در 

  . برابر تجاوز حمايت کرد 

 دوران ما است او توانست از انقالب کشور خود دفاع کند چون توانست در ۀچاوز نشان داد که يک سياستمدار برجست 

ی متحد کند ، چاوز و تيم او موفق شدند اکثريت مردم و ئدرون کشور اکثريت مردم را در دفاع از انقالب توده 

چاوز شخصيت . ستقالل اين کشورھا را تضمين کنند  انقالب و اۀی التين را متحد کنند و آيندامريکاحکومتھای 

،  احزابۀدنبال ثروت برای خود و خانواده و يا يک گروه و يا يک حزب نبود  چاوز ھمه سياستمداری بود که ھر گز  ب

ھمکاری کرد  در عرف سياستمداری به اين ه سازمانھا، نھادھا و شخصيتھا را برای ساختن و ھدايت کشور دعوت ب

، خلیگويند جلب حداکثری نيروھا ، تکيه به اکثريت مردم زحمتکش، دفاع از منافع ملی که بدون ھمکاری دا یسياست م

  .ی و جھانی امکان پذير نيست ئمنطقه 

 چاوز به اين اصل رسيده بود که سياست مستقل بدون ايجاد امنيت اجتماعی امکان پذير نيست چاوز و تيم او به اين 

تواند وجود خارجی داشته باشد اگر عملکرد  ند و دارند که استقالل ملی بدون امنيت اجتماعی نمیاصل اعتقاد راسخ داشت

را از طرف سيستمداران بيخرد ما   عکس آنهسياست مداران دوکشور ايران و ونزوئال را با ھم مقايسه کنيم درست ب

   .شاھد ھستيم

ی را بر قرار کنند ئی التين دمکراسی توده امريکاشورھای ونزوئال و تيم چاوز موفق شدند دراين کشور و بسياری از ک

که قوانين اين کشورھا  بر اساس تالش برای محدود کردن مالکيت خصوصی و ھمزمان افزايش سھم مالکيت اجتماعی  

چاوز در اين پروسه نقشه بر جسته ای . و ھمت برای از بين بردن تضادھای داخلی برای پيشرفت و صلح پايدار است 

توان اميدوار بود که اين  ازی کرد و مردم و سياستمداران اين کشور نيز به عظمت تالشھای او پی بردند در نتيجه میب

 ۀھمه سھم خودم  در گذشت ھوگو چاوز را به ب. ی التين خواھد ماند امريکار و تحوالت در ييکشور ھمچنان موتور تغ

ر آن به مالکيت يي که در جھت مھار سرمايه داری خصوصی و تغیئتمامی نيروھاه مردم زحمتکش و خلق ونزوئال  و ب

 خوب و موفق بيشتر ياد بگيريم عملکرد وتفکرات چاوز ۀگويم باشد که از اين تجرب  تسليت می،کنند اجتماعی تالش می

  . شخصيتی ھمانند فيدل کاسترو در تاريخ مبارزات خلقھای جھان برای ھميشه ماندگار است 

 اری ديگر در قرن بيست و يکمچاوز سيمون بليو

  ) 05.03.2013(ر ا د . م 

  :يادداشت

فراموش می کنند و نه ھم دوستی ھا را، بر خود را از آن جائی که مردم افغانستان دارای حافظۀ قوی تاريخی بوده نه دشمنی ھا 

به ھمۀ آنھا تسليت بگوئيم؛ چه صرف را مرگ از بين طرفدارانش ربوده است، » چاوز«الزم می دانيم تا در اين مقطع تاريخی که 

به » چاوز «ن از خطا و اشتباه خارج نيست، موضع گيری قاطع و روشاننظر از آن که ھيچ انسانی به خصوص سياستمدار

گذشته  بر افغانستان، آنھم در شرايطی که ءدر محکوم نمودن تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاصورت مشخص 

 امپرياليستی را زعليه تجاوز و اظھار نظر تبار جرأت رفه ئی و حرافان ح انقالبخود مرکز بينان مدعی  حتاھاانقالبی نمااز

  . ستايش امريست فراموش ناشدنی و در خور؛نداشتند تا چه رسد به محکوم نمودن آن
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