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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش                 

  ٢٠١٧ نومبر ١۴
  

   شمالی ھرگز تسليم نخواھد شدوريایک
  !تھديدھايت را متوقف کن ! امريکا

  

  

  
  برج جوچه در پيونگ يانگ در بزرگداشت ايدئولوژی جوچه

آنان بشدت در مقابل حمله و غارت . امروز مردم جنوب، به نقطۀ چرخش و ايجاد تغييرات تاريخی درجھان رسيده اند

ناتو مسلح به سالح ھای اتومی باشند،   یکه فقط تعدادی از اعضا جای اين هب.  منابع کشورشان توسط ناتو معترض اند
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برای حفاظت، خود را محق به داشتن سالح ھای اتومی می  آنان نيز در مقابل حمله ھای غارتگرانۀ ناتو به کشورشان،

  :آنان دو راه حل را پيشنھاد می کنند. دانند

  خلع سالح اتومی در جھان و يا

  ی ھمهسالح اتومی برا

به موازات تھديد ھای پيوستۀ امريکا به کوريای شمالی، نقشه ھای پيشنھادی دبير کل ناتو در گسيل نيروھای زمينی به 

  . ، ھمچنين در اخبار مطرح می شودورياک

امريکا، داستان . سياست خارجی بی وقفه تھاجمی امريکا، با تکيه برسالح ھای اتومی اش، چھارنعل به پيش می تازد

 دروغين را مدام از طريق رسانه ھای جھانی اش، به عنوان حقيقت به مردم جھان تزريق می کند و بر اساس آن ھای

  . حمله ، تسخير و غارت منابع شروع می شود و ملل را به انواع فقر وبدبختی می کشاند

زی به ليست ھای باال بلند از انواع نيا.  شرايط زندگی مردم جنوب شده استیامريکا با باند مافيائی خود ناتو، مانع ارتقا

  . و فقط ھمين يک قلم بعدی کافی است.  بد بختی ھائی که امريکا در جنوب مسبب آن شده نيست

ننگ و فضاحت اين . از آن، آلوده به باکتری ھای فاضالب است% ۶٠مردم افغانستان مجبور به آشاميدن آبی ھستند که 

که در کجای زمين اين ننگ روی می دھد، بايد تمامی موجوديت ھر انسانی  ينتوھين بزرگ به بشريت، بی تفاوت از ا

اين است ارائۀ خالص آنچه که . و آنان را عليه اين بی عدالتی فضاحت بار به پا خيزاند. را اگر زنده است از بن بلرزاند 

 رسيده است و ١۶٠٠٠که اکنون به  با شمار فزايندۀ سربازانی .  سال اخير در افغانستان انجام داده است١۶امريکا در 

  . برداشت از منابع افغانستان که با فراغ با ل ھمچنان ادامه دارد

سرزمين آشوب و غرق در ھرج . ھيچ کشوری نمی خواھد افغانستان شود.  شمال نمی خواھد افغانستان دوم شودوريایک

  . و مرج، با مردم محروم و نگون بختش که در تمام جھان سر گردانند

امريکا با تکيه به سالح ھای اتومی خود ، با خلق داستان ھای دروغين و ادامۀ پخش آنھا از رسانه ھای جمعی جھانی 

  . شوی مغزی مکررمردم جھان، ھدفش ماندن در آنجاست و خود، با متد شست

  . سالح کرد دارد مسلح شد و يا شيطان را خلع ویپس برای فائق آمدن بر امريکا يا بايد به سالح ھائی که 

 نيروھای متفقين، اتحاد ١٩۴٨در .  حمله کرد و تا پايان جنگ جھانی دوم ، برآن سلطه داشتوريا به کجاپان  ١٩٠۵در 

و . ط خلوت خود کرداسپس امريکا، کوريای جنوبی را مستعمره و حي.  را آزاد کردندورياجماھير شوروی و امريکا ک

   سرباز در آن جا دارد ١۶٠٠٠٠ سال  ٧٠اکنون بعد از 

حزب کارگران کوريای .  شوروی اجازه داد که کمونيست ھای کوريای شمالی، ادارۀ کشور خود را به عھده گيرند

حزب،   رھبر .   عضو دارد)سه ميليون( ، ٣٠٠٠٠٠٠اکنون اين حزب . شمالی از آن زمان حکومت را در دست دارد

اين .    را، در کنار مارکسيسم لنينيسم  به حزب معرفی کردجوچه ايدئولوژی  ١٩٧٠ۀ ھکيم ايل سونگ   در د

بعد ھا . کيدش بر اتکاء به نفس و استقالل است و با نماد قلم خوشنويسی در کوريای شمالی عنوان می شودأايدئولوژی ت

اين عقيده بر تعليم و . نام  سونگوون  نيز به کار گرفته شده است، ايدئولوژی ديگری نيز به وريادر حزب کارگران ک

 نفر نيروی مسلح ١١٠۶٠٠٠کوريای شمالی با . تربيت با دسيپلين بسيار باال،  برای داشتن ارتشی قوی تمرکز دارد

 آموزش  ساله نيز۵٧-١٧عالوه ھر مرد ه ب.  ، بزرگترين و قوی ترين ارتش دنياستذخيره  نيروی ٨٠٠٠٠٠٠فعال و 

  . و کوريای شمالی، يک ارتش ملت است. ھای منظم را دريافت و برای دفاع از سرزمينش آماده می شود

. ھا می دانند که ھيوال باز ھم خواھد آمد وريائی  و قتل ميليون ھا نفر، ک١٩۵٣- ١٩۵٠ دروريابعد از حملۀ امريکا به ک

  . برای ھمين آماده می شوند
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.  ولی می تواند به واقعيتی اشاره کند. ی شرح تفصيالت حزب کارگران کوريای شمالی نيستاين مقاله جای مناسبی برا

صحبت از ديکتاتوری يک فرد درست نيست بلکه ديکتاتوری . وليت ھا، توسط حزب گرفته می شود ؤتصميمات و مس

  . يک حزب درست است

 دھد ، مثل اکثر آموزش ھای با دسيپلين سنگين ايدئولوژی  جوچه  و سونگوون   به آنان قدرت، کفايت و استقامت می

  .خاوردور

ولی زمان ياد دادن واقعيتھا به امريکا فرا . کسی در پی امتحان کردن امريکا نيست ، آنچنان که ترامپ مدعی است

  .  سال در کوريای جنوبی بوده است ولی جائی در کوريای شمالی ندارد٧٠که اگر چه . رسيده

مشکل کوريای شمالی .  به فاضالب را بنوشندهمردم دنيا ترجيح می دھند بميرند تا آب آلود.  زمان تغيير کرده است

  .  شمال حمايت خواھند کردوريایو مردم جھان از ک. له ای عام استأمس

  .   حمله به ممالک و غارت آنان ، بايد متوقف شود. اين پايان خط برای امريکاست

  ی برای ھمه ، يا،ئمنع سالح ھسته 

  ی برای ھمهئسالح ھسته 

قوانينی که تعريف و موجوديت آنان فقط به نفع .    بر می خيزند،مردم جنوب، برای تغيير قوانين به نفع امپرياليست

  . امپرياليست ھای جھان خوار است

ن بھره مند و تمام انسانيت، در آينده از آ. اين تغيير مثل ھمۀ تغييرات بزرگ تاريح، ھمۀ انسانيت را در بر می گيرد

بسيار خوب، آنانی که آشاميدن آب آلوده به فاضالب را رد می . طبيعی است که اين تغيير، ھزينه ھائی دارد. خواھند شد

  . کنند  برای آن خواھند ايستاد

  .ھيچ ملتی نمی خواھد که سر زمينش چنين غم انگيز، ھمچون افغانستان ويران گردد

  .دن افغان ھا، در ميھن خود تحقير شوھيچ کسی در جھان نمی پذيرد  که چون

  نفرت، مبين احساس ھمه جانبۀ مردم جھان عليه امريکا و باندمافيائی آن ناتو نيست 

  زنده باد کوريای شمالی

  زنده باد وحدت ملل عليه امريکا و باند مافيائی آن ناتو

  ٢٠١٧ /١١/ ١١جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان            وين  

  

  

  

 


