
 کـبـیـر فـقـیـری

www.esalat.org

 ی سیاسی امپریالیستها در جهان

در مورد پالنھا و بعضی سیاستھای عوام فریبانھء 

امروز پالن ھای شان روز بھ روز در مقابل مردم 

فتھ گر، کھ با سیاستھای مختلف و عوام فریبانھ ایشان کشور ھای کھ از سابق پالن 

، ھر روز عملی بھ شکل پرکتیکال سیاست خصمانھ و مذبوحانھ شان را باالی کشور ھای 

بازی ھای سیاسی را امروز بھ . اھداف ایشان روی برنامھ ھای ضد بشری کھ دارند بھ پیش میرود

، بلکھ تمام شاخھ ھای سیاست تنھا روی مسایل امنیتی نیست

با  سابقموضوع کامأل روشن است کھ از 

، تا روزی در مداخالتی کھ در کشور ھا داشتند ھمیشھ بھ طرف سرمایھ داران توجُھ جدی می نمودند

متأسفانھ امروز سیاستھای ایشان عمأل ھویدا 

آورند کھ تا مردم مظلوم ارمغانی را بھ وجود نمی 

 یگرلم د، اقتصاد و صد ھا پراب، صلح

زیر  سابقکھ بشکل تند تر و بی رحم تر کھ از 

بلکھ  کشور ھای اسالمی یگردیده اند امروز نھ تنھا در د

حانھ در مقابل مردم رنج دیده حتی در سرحدات سر زمین افغانستان سرا زیر میشوند و فعالیت مذبو

حاالت اجتماعی خرابی کھ مردم عزیز ما در داخل و خارج از کشور دارند تمام سیاستھای 

فتھ حتی تا حاالت اجتماعی گر، کھ از اقتصاد 

، کھ ھر مذبوحانھ خود قرار داده اند فامیلی ھر فرد افغان و سایر کشور ھای جھان را زیر پوشش

روز ما از طریق رسانھ ھا خبر می شویم کھ چقدر پرابلم ھای اجتماعی در بین مردم وجود دارد کھ 
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ی سیاسی امپریالیستها در جهانخشهاچر

در مورد پالنھا و بعضی سیاستھای عوام فریبانھء ) و باروت تفنگ(زیر عنوان  

امروز پالن ھای شان روز بھ روز در مقابل مردم  مگر، امپریالیستھا مختصرأ تحریر نموده بودم

، کھ با سیاستھای مختلف و عوام فریبانھ ایشان کشور ھای کھ از سابق پالن ظاھر شده میرود

، ھر روز عملی بھ شکل پرکتیکال سیاست خصمانھ و مذبوحانھ شان را باالی کشور ھای 

  .و سایر کشور ھای با ھم متحد پیاده نموده و مینمایند 

اھداف ایشان روی برنامھ ھای ضد بشری کھ دارند بھ پیش میرود

سیاست تنھا روی مسایل امنیتی نیست. انھ ایفا مینمایندشکل پرکتیکال و آزاد

موضوع کامأل روشن است کھ از  نای. حیات انسانی را تحت سیاست فریبانھ خود قرار دادند

مداخالتی کھ در کشور ھا داشتند ھمیشھ بھ طرف سرمایھ داران توجُھ جدی می نمودند

متأسفانھ امروز سیاستھای ایشان عمأل ھویدا  مگر. زاز باشدبشری پرچم خونین شان در اھت

ارمغانی را بھ وجود نمی  یگردید کھ بھ جز از ایجاد پرابلم از ھر جھت د

، صلحو غریب پرور در منزل و یا کشور خود در زیر چتر امن

کھ بشکل تند تر و بی رحم تر کھ از ) دهعطالب و یا القا(داعش کھ در قالب . 

دیده اند امروز نھ تنھا در دگردست این امپریالیستھای خون آشام تربیھ 

حتی در سرحدات سر زمین افغانستان سرا زیر میشوند و فعالیت مذبو

حاالت اجتماعی خرابی کھ مردم عزیز ما در داخل و خارج از کشور دارند تمام سیاستھای 

، کھ از اقتصاد عوام فریبانھء ھمین امپریالیستھای خون آشام است

فامیلی ھر فرد افغان و سایر کشور ھای جھان را زیر پوشش

روز ما از طریق رسانھ ھا خبر می شویم کھ چقدر پرابلم ھای اجتماعی در بین مردم وجود دارد کھ 
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 مقالھ یدر 

امپریالیستھا مختصرأ تحریر نموده بودم

ظاھر شده میرود

، ھر روز عملی بھ شکل پرکتیکال سیاست خصمانھ و مذبوحانھ شان را باالی کشور ھای شده بود

و سایر کشور ھای با ھم متحد پیاده نموده و مینمایند  اسالمی

اھداف ایشان روی برنامھ ھای ضد بشری کھ دارند بھ پیش میرود

شکل پرکتیکال و آزاد

حیات انسانی را تحت سیاست فریبانھ خود قرار دادند

مداخالتی کھ در کشور ھا داشتند ھمیشھ بھ طرف سرمایھ داران توجُھ جدی می نمودند

بشری پرچم خونین شان در اھت جوامع

دید کھ بھ جز از ایجاد پرابلم از ھر جھت دگر

و غریب پرور در منزل و یا کشور خود در زیر چتر امن

. زیست کنند

دست این امپریالیستھای خون آشام تربیھ 

حتی در سرحدات سر زمین افغانستان سرا زیر میشوند و فعالیت مذبو

حاالت اجتماعی خرابی کھ مردم عزیز ما در داخل و خارج از کشور دارند تمام سیاستھای . دارند

عوام فریبانھء ھمین امپریالیستھای خون آشام است

فامیلی ھر فرد افغان و سایر کشور ھای جھان را زیر پوشش

روز ما از طریق رسانھ ھا خبر می شویم کھ چقدر پرابلم ھای اجتماعی در بین مردم وجود دارد کھ 
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مینمایند مھم  وظیفھکھ برای آنھا ایفای  یبرای آنھا تنھا سرمایھ و افراد. غیر انسانی و بشری می باشد

. ندمیگیرار از آنھا کار و بھ شکل ابز ندھان برای ایشان مھم نیستمردم این ج یگراست و قدر دارد و د

چھ در داخل قدرتھای کھ تحت استعمار و تأثیرات شدید سیاسی امریکا و متحدین شان قرار دارند و 

چھ خارج از آنھا برنامھ ھای مردمی را در بین اقشار جوامع بشری آنھا بھ شکل عملی از اسبق ایجاد 

شرفت و ترقی مردم یدد در تمام جھان کھ نھ تنھا برای پمیگرشکار آشان امروز ثمرهء  نموده بودند کھ

 ، اقتصاد خراب و صد ھابت بوده بلکھ مردم در بحر خونثو کشور ھای تحت سیاست ایشان مثمر و م

نوکران شان کمک ھای این بود سیاست امپریالیستھا و بھ قول خود شان و . فتھ اندگرقرار  یگردپرابلم 

عمیقأ با ، رنجبر و با درک ، بشر پرور، مردم دوست، با احساساشخاص صادق. بشریتایشان برای 

پالنھای شتکَان خود روی گذفایی کشور ھا و مردم این دنیا کھ از شگوساسات پاک بشری و برای حا

یقھ ھای نوین و مشکالتی کھ دارند و بھ طرف اکادمیک و حقوقی کھ داشتند و ابراز نظر میکنند با سل

با لیتی و، تمام این میزان بی مسودگیرحرفھا و سخنان ارزشمند ایشان دقت کامل صورت نمی 

. تاریخی دارند در مقابل مردم و کشور ھای متحدین ایشان عمیق سیاستھای امپریالیستھا ارتباط

، دیکتاتور و بھ صد ، تخیالتیو نوکران آنھا اشخاص مریضه آنھا گاکر شده در فوق بھ دیدذاشخاص 

  .،.ن خطاب مینمایند و تحت تمسخر قرار میدھندگوناگونام  ھا

این غرق شدن ھای مردم در دامان ظلم و سرمایھ در طول تاریخ عمأل ھویدا ګردیده است کھ ُمفید و 

  ! دیدگردیده و نخواھد نگرمثمر واقع 
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