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 خوجالی ۀفاجع سالياد
 مواجه المللیبين تروريسم ۀحمل با آذربايجان جمھوری خوجالی شھر ،١٩٩٢ سال روریبف ٢۶ به منتھی ٢۵ شب در

 .داشت جمعيت نفر ٢٧۵٠٠ لهحم از قبل شھر اين .گرديد

 کامل طوره ب خانواده ٨ شد، کشته پير نفر ٧٠ زن، ١٠۶ کودک، ۶٣ جمله، از نفر، ۶١٣ شبانه، ۀحمل اين ۀنتيج در

 از ديگر، نفر ۴٨٧ .داد دست از را خود والدين از يکی نيز ديگر کودک ١٣٠ و والدين دو ھر کودک ٢۵ گرديد، محو

 نفر ١۵٠ سرنوشت از .شد برده اسارت به نفر ١٢٧۵ .گرديدند مجروح مھاجمان گينزھرآ تير به کودک ٧۶ آنھا ۀجمل

 ...نيست دست در اطالعی ھيچ تاکنون کودک ٢۶ و زن ۶٨ جمله از ،ءاسرا از

 را آن واقعيت که آذربايجان، خوجالی شھر در روریبف ٢۵ شب انسانی فاجعه مختصر شرح و ماوقع ۀخالص است اين

 .است نداده قرار ترديد مورد کنون تا خارج يا داخل در دولتی چھي نھاد، ھيچ کس، ھيچ

 مشکلی تنھا نه آن، عامالن و آمران معرفی و یئشناسا بدون آن، وقوع علت شناحت و توضيح بدون مصيبت ذکر اما،

 جھان در که ھمانگونه .گرددمی نيز ترگسترده بسيار ابعادی در فاجعه استمرار و تداوم باعث حتی کند،نمی حل را

 .شاھديم شوروی پسااتحاد

 ۀمحدود در دادهرخ فجايع با ارتباط در آن جمعی ھایرسانه و مبلغان سلطه، جريان گذشته ۀدھ نيم و سه قريب مدت در

 ارتش و انتظامی نيروھای دولت، عليه اتھام طبل بر بالوقفه اینشانه يا مدرک سند، دليل، ھيچ ۀارائ بدون شوروی اتحاد

 مقصر ترتيب ھمين به را روسيه کنندمی سعی آن، کردن مثله از پس و شوروی اتحاد غياب در و کوبندمی رکشو اين

 سليمی عقل ھيچ که داد نشان و کرد ثابت را آنھا ھایياوه تناقض سريع بسيار تاريخ دادگاه اما .نمايند قلمداد گناھان ۀھم

 حاصل را، خود ساکن خلق صدھا ھمپيوندی برادری، دوستی، مت،صمي ناگھان شوروی اتحاد چرا که بپذيرد تواندنمی

 فرا ھمسايه یتاريخاز لحاظ  خلقھای بين خلقھا، ھمان بين نفاق و دشمنی و کينه به را آنھا ۀھم مشترک و متحدانه ۀمبارز

 لياتجع و اراجيف چنين به که کسی ھر امروز !زد؟ دامن ھاخلق و ملتھا ميان یئقبيله -قومی جنگھای به رويانيد؛

 !زندمی سينه بشريت دشمنان علم زير در که است مغرضی يا است العقلناقص و ابله يا ترديدبی کند، باور مسلط جريان

 و کردن مثله به منجر ضدبشری فجايع ھولناکترين از ديگر يکی بلکه، آذربايجان، خلق ۀفاجع فقط نه خوجالی ۀفاجع

 قدرت مراکز ھمان سوی از که بود، متحد ًسابقا ھایجمھوری يرسا در جھان سياسی ۀنقش از شوروی اتحاد محو

 مبنای بر ھمواره خود، نامشروع منافع تضمين و تأمين برای پيدايش بدو از که مراکزی ھمان شد؛ فرماندھی و طراحی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نگج در متفقين بمبھای تمامی از بيش که قدرت مراکز ھمان کنند؛می حرکت "کن حکومن بيانداز، تفرقه"سياست

 نمودند؛ متھم را سرخ خمرھای یئرسانه دروغھای ياری به سپس، و ريختند بمب کامبوج مردم سر بر اول جھانی

 دوم جھانی جنگ پايانی روزھای در کشيدند؛ خون و خاکه ب را ويتنام و رياوک خلقھای از نفر ميليونھا که قدرتی مراکز

 اتحاد غياب در که قدرت مراکز ھمان کردند؛ صادر را اپانج ناکازاکی و ھيروشيما شھرھای میوات بمباران فرمان

 و اشغال به را شرقی اروپای کل و دفاعبی آلبانی اند؛نموده عامقتل را انسان ونيميل دھھا جھان نقاط اقصاء در شوروی،

 دند؛نمو پاره دو را یئفريقاا کشور بزرگترين سودان، کردند؛ پاره -تکه را يوگسالوی درآوردند؛ خود ۀسيطر تحت

 ھمچنان افغانستان ۀسال ٢٠ تقريبا اشغال به کردند؛ حذف کلیه ب کشور يک عنوانه ب و ويران کلیه ب را اليبي کشور

 را يمن اند؛نگذاشته باقی سنگ روی سنگ سوريه در کردند؛ ويران درآوردند، اشغال به را عراق دھند؛می ادامه

 کنند؛می کشتار روزمره طوره ب آميزجنون ھایبمباران يرز در يا دادن گرسنگی اثر در يا را آن خلق کرده، محاصره

 به زدن دست از جديد ۀسوري يا ويتنام کاموج، ،رياوک به ونزوئال کردن تبديل برای امروز ھمين که قدرت مراکز ھمان

 بر مهھ ھایجنگ مذھبی، -دينی تفاوتھای طبل بر کوبيدن با که قدرت مراکز ھمان ندارند؛ ءابا ایتوطئه و دسيسه ھيچ

 خود نحس موجويته ب ديگری صباح چند تا کشندمی آشوب و مرج و ھرج به را کشورھا اندازند؛می راه به ھمه عليه

 .اندساخته محروم آرامش و امنيت از کلیه ب را جھان بشريت که گرسلطه مراکز ھمان باالخره، و ...و دھد ادامه

 لندن، واشينگتن، در جھان ۀگوش -گوشه در آن از ترھولناک يعفجا ديگر و خوجالی ۀفاجع آمران و فرماندھان طراحان،

 و نام نه است مھم شانمنافع تأمين و ھاطرح اجرای آنھا برای .اندنشسته جنگ فرماندھی مراکز ساير و آويوتل پاريس،

 !طرحھايشان مجری عنوان

 !گرامی امپرياليستی منافع و طرحھا قربانيان ۀھم و خوجالی فاجعه قربانيان ياد

 !جنگ باد نابود

 !ضلح باد زنده

 !جھان خلق و ملتھا ھمه برابری و برادری دوستی، باد برقرار

 ١٣٩٧ حوت -اسفند ۶

 


