
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

   
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١٧ اگست ٢٩

  ر تمام اشکال آندمرگ بر تروريزم 
 

  : به جای درآمد

ھموطن ٢٨ ان در کابل را که که در زمينۀ موضوع مدنظرم بنويسم، حمله تروريستی به مسجد امام زم قبل از اين

 که شده اند، محکوم نموده و به کسانیقتل رسيده و تعدادی زياد ھم زخمی شکل فجيح به به ما ستمکش و بی بضاعت 

امور سياسی افغانستان اتخاذ نموده و ھمچنان نسبت به را که  "دونالد ترمپ"تصاميم رئيس جمھور کشور امپرياليستی 

ھای تروريستی و دولت پاکستان را ابراز نموده، تأئيد نموده اند و باعث نھايت خوشی کور مبارزۀ قاطع عليه گروه 

  : گرديده است، بايد گفت و نوکران آنمغزان سياسی

به .   به مثابۀ يک اميد تازه و منطقی در جھت ختم جنگ ، استقبال کرده اند"دونالد ترمپ" اين کور مغزان از تصاميم 

که  ت که آيا داعش را خدائی که به آن عقيده داريد از آسمان باالی خلق افغان نازل کرده و يا ايناين کور مغزان بايد گف

امپرياليسم جنايتگستر امريکا اين ھيوالی قرن را طبق پالن و برنامه، ھر بار در يکی از کشور ھای مورد نظرداخل 

، می گذارد تا به پالنھای خود را عملی نمايد تا زمانی که  و؟می سازد و آنھا را حمايت نظامی و اقتصادی می کند

 دست به در کشور مابين المللی ھا به حيث تروريستھای حدود شانزده سال است که امپرياليست. جنايات خود ادامه بدھند

ی جنايت می زنند و خلق افغان را به قتل می رسانند ولی آنھا به جناياتی که خود نمی خواھند دست بزنند، دستپرورده ھا

 بعد از ،کور مغز ھای سياسی که تصور می کنند.  را در عملی نمودن آن ياری می رسانند"داعش"خود يعنی 

آنھا بھتر است تا مغز ھای پوچ و . ستراتيژی جديد دونالد ترمپ اوضاع در افغانستان بھتر خواھد شد، کور خوانده اند

 اوضاع در منطقه به "دونالد ترمپ"ن اول مرحله است، با تصاميم خود را تکان بدھند و بدانند که اينوکر منشانۀ گنديدۀ 

 . خصوص در افغانستان بحرانی تر می شود

 

 استقرار وعمليات نيروی بحری ايتاليا در آبھای ساحلی کشور ليبيا 

 جلوگيری از نجات فراريان
د تا نيروھای نظامی ايتاليا در آبھای طبق گزارش رسانه ھای خبری، چندی قبل در پارلمان ايتاليا تصميم گرفته شده بو

ی که به زور وارد شدن و نفوذ کردن در آبھای با وجود. جوم پناھجويان بپردازندساحلی ليبيا به عمليات خود نسبت به ھ
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 مگرکشورايتاليا با مداخالت و ھمکاری ،مربوط به کشور ليبيا و برگشتاندن فراريان به ليبيا مغاير حقوق بين المللی است

زمانی که . با گارد ساحلی ليبيا قايق ھای پناھجويان را برمی گردانند به جھنمی که خود درليبيا به وجود آورده اند

کشورھای امپرياليستی اتحاديۀ اروپا به سردمداری امپرياليسم جنايتگسترامريکا رژيم ليبيا را سقوط دادند ورئيس 

 سقوط رژيم قدافی ائتالف جنايتکار اتحاديۀ اروپا، تروريستھا را  به قتل رساندند، بایجمھور قذافی را به شکل فجيح

چنانچه آنھا امروز مجھز با . تأمين اقتصادی و نظامی قرار دادند وارد صفوف مردم نمودند و آنھا را مورد حمايت و

 تصرف خود تسليحات نظامی کشورھای اتحاديۀ اروپا ھستند و تعدادی ھم درشرق کشور ليبيا اراضی نفت خيز را تحت

ی آنھا با کشور ھای امپرياليستی تبادالت نفمتجارت و . ند و از خود مختاری آن مناطق طرفداری می کننده ادرآورد

  . جريان دارد و اگر کسی مداخله نمايد وی را به اتھام طرفدار قدافی بازداشت و زندانی می کنند

ه دست بگيرد و قادر نشده تا بر گروه ھای مختلف و  ليبيا تا حال نتوانسته  قدرت سراسر کشور را بۀدولت دستنشاند

کشورھای امپرياليستی در ليبيا . متداری تبديل شده استوامروز کشور ليبيا به کشورغير قابل حک. مسلح حاکم گردد

با وجودی که قوای .  و رھبری آنرا خود به عھده گرفتنددرژيمی را به شکل سيستم کھنۀ استعمار به قدرت رساندن

 نکرده، ء آنھم  اکتفاهتحاديۀ اروپا در ليبيا مستقر ھستند و ھمکاری آنھا با دولت و جھادی ھا جريان دارد ولی بنظامی ا

لذا . ًمی خواھند تا آبھای سواحل کشور ھای شمال افريقا را کامال تحت نظارت و کنترول نظامی خود داشته باشند

  .  قوای بحری نظامی اتحاديۀ اروپا استجلوگيری از ھجوم پناھجويان فقط يک بھانه جھت استقرار

کشور ھای استعماری در صدد تشديد ھر چه بيشتر بحرانی ساختن اوضاع در کشور ھای ديده می شود طوری که 

 تقويت اقتصادی در ساحات نظامی و اقتصادی افريقائی ھستند، چنانچه ھر يک به بھانه ھای مختلف يعنی يکی به بھانۀ

ديگر می خواھند تا کشور  ۀو ديگری به بھانۀ کمک به خلق گرسنه و بی بضاعت و به ھمين ترتيب به ده ھا حيله و بھان

. ھا و خلق افريقا را در انحصار استعماری خود درآورند و تابع اميال جنايتکارانه و منافع غارتگرانۀ خود بسازنند

امروز ديده می شود که کشورھای امپرياليستی به کمک جھادی ھا وبا حمالت ضد بشری نه تنھا ليبيا را تخريب و 

آنھا جھت حفظ حاکميت استثماری . منھدم نمودند بلکه تمام کشور ھای ساحل شمال افريقا را به خطرات مواجه ساخته اند

طوری که ديده می شود در آن . ر ليبيا به قدرت رساندندی را در کشوئو استعماری مجدد خود دولت مستبد و زورگو

زجر و شکنجه و سوء استفادۀ جنسی و . کشور خود سری، بی بند و باری و بی قانونی حاکم بر سرنوشت خلق ھاست

موقف و ستراتيژی دولت ليبيا توسط اتحاديۀ اروپا حمايت . کار اجباری در اردوگاه ھای پناھجويان در دستور کار است

ساحلی ليبيا بارھا قايق ھای پناھجويان را مورد حمالت نظامی قرار  ايتاليا با مداخالت  و ھمکاری با گارد. ی شودم

  .دادند و آنھائی که نجات پيدا نمودند، مورد ضرب و ستم قرار گرفتند

ل محاسبه را که به قيمت عمليات وماجراجوئی ھای نظامی غير قابايتاليا با پشتيبانی ديگر کشور ھای اتحاديۀ اروپا 

آنھا به نام مبارزه . رفته استگ، امنيت و حفاظت ھستند، در پيش هجوی پناھگا و حقوق و خون انسانھائی که در جست

 واز جانب ديگر محاصرۀ  قتل عام آنھا را پيش گرفته اندوعليه قاچاقبران که از يک جانب مبارزه عليه پناھجويان 

که استعمارگران در ی ست تا با اوضاع و شرايط وحشتناکحق مسلم خلقھای افريقا ا. .را نظامی  کشورھای شمال افريقا

پس .  اروپا پناه بياورندکشور ھای آنھا باعث می شوند، و خلقھا را مجبور به فرار می سازند، به کشور ھای اتحاديۀ

را می دزدند و مردم را به بی و حتا لقمۀ دھن خلقھا ی که استعمار با تجاوزات و دگر گونی ھا منابع کشورھا ھمانطور

 که یبضاعتی و غربت و مريضی و ده ھا دگرگونی ديگر سوق می دھند به ھيچ صورت حق ندارند تا آنھا را به جھنم

استعمار گران تا موقعی که اھداف آنھا برآورده نشده موج  پناھجويان را که خود طبق . ند، برگرداننده ابه وجود آورد

ن سازماندھی می کنند، می گذارند تا داخل کشورھای اتحاديۀ اروپا شوند به مجرد عملی نمودن پالنھا و برآورده پال
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 فراريان را به ده ھا دليل و بھانه مانع می شوند و آنھا را رودوساختن اھداف شوم و ضد بشری خود، آنموقع است که 

  . در ابحار به کام مرگ می فرستند

 ای با پشتوانۀ نظامی کشورھای امپرياليستی اتحاديۀ اروپا، کار و وظايف سازمانھای خصوصی که برايتاليا می خواھد

د و در قدم اول از مناطق ساحلی قرار می گيرند به شدت محدود نمايناک در بحری که در موقعيت خطرئنجات انسانھا

ه سازمانھای خصوصی بر نجات فراريان از ک اين. ليبيا رانده شوند و آن مناطق  را غصب و تحت کنترول خود بياورند

 جايش، مگر تا به حال ھمين سازمانھای خصوصی بودند که  تقويت اقتصادی می شوند، باشد سرکدام منابع حمايت  و

از طريق کمک به پناھجويان نه تنھا زندگی آنھا را نجات  دادند بلکه يگانه ناظراعمال ائتالف امپرياليستی وعمليات 

  .نھا با نيرو ھای ليبيائی ھستدانسانکشی آ

آنھا گزارشاتی را انتشار می دھند که گزارشگران جريان اصلی يعنی رسانه ھای مصرف کنندۀ آزاد   آن ر عالوه ب

ًانديش المان از قتل عام و حمام خون مداخله گران غربی و اغلبا جھادی ھای پياده نظام آنھا معدود و يا اصال گزارش  ً

 و مداخالت کشور ھای اتحاديۀ اروپا و امپرياليسم امريکا نه تنھا در ليبيا بلکه در سراسر افريقا تجاوزات. نمی دھند

در کشور مالی مستقر است، به گفتۀ وزير دفاع المان فدرال  المانتن سرباز نظامی ١٠٠٠ امروز حدود . جريان دارد

صه در مناطقی که ھنوز جنگ نيست، دولت ھای خال". امنيت جمھوری فدرال المان دفاع می کنند"آنھا به اصطالح از 

ًدامن بزنند و به گسترش و تداوم آن نظارت نمايند و بعدا مستقيم با ده ھا شعله ور و امپرياليستی در صدد اند تا جنگ را 

کشورھای جنايتکار نه تنھا کرۀ زمين را مورد استعمار قرار دادند بلکه می خواھند تا . بھانه داخل ميدان عمل گردند

 . ابحار را ھم در استعمار خود درآوردند وءفضا

 

 

 


