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  "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "پورتال 

  ٢٠١١ جون ٨               

  

  

  

  اعالم حمايت از تظاھرات جوانان رزمندۀ ترکيه
  

بار در طول حيات نکبت ماشينی دانست که سرمايه ترينم در کل که می توان آن را کامليزسيستم امپريال

از آن در عرصه ھای کشتار انسانھا، غارت منابع و دسترنج خلقھای جھان، ماشين استثمار و خويش 

 ه توأم با اشغال سرزمين ھای ايجاد و دامن زدن به جنگھای تجاوزکارانسرکوب پرولتاريای بين المللی،

ھائی که با اضمحالل پيمان استفاده نموده است؛ خالف تصور آن، ھای ديگر، صدور سرمايه و کاالکشور

وژيک  فقر، ناتوانی و بن بست ايدئولوارسا حيات جاويدان برايش تصور می نمودند در جريان سه دھۀ اخير

ر نجات از مرگ ھای ساختاری اش بيش از پيش نمايان ساخته به خاطخود را در حل مشکالت و تضاد

  .محتوم به مانند حيوان وحشی و زخم خورده به ھر طرف چنگ و دندان نشان می دھد

چنانچه ھمزمان با آن که با اشغال کشور ھائی مانند افغانستان و عراق دريائی از خون و خطی از آتش، 

د تا مام قوا می کوشھای امپرياليستی با تدر داخل کشوربه عالوۀ آن  می گذارد، ويرانی و تباھی در قفا

، لندن، برلين، روم، مادريد، گفرش ھای پاريسھا سنکه به خاطر آنھا باررا ھای پرولتاريائی دستاورد

، واشنگتن، آتن و استانبول با خون کارگران رنگين شده بود، به يغما برده و کارگران و ساير نيويارک

 و اجتماعات قانونی و ری به تظاھرات ھايظزحمتکشان را به فقر بيشتر غوطه ور سازد؛ با قساوت بی ن

جوی کار و نان برآمده اند، نيز تاخته با   که در جست و، ساير زحمتکشان و جوانانیصلح آميز کارگران

ھای بارز آن را می توان از  که مثال، بر دوام عمر ننگين خويش افزوده استیريختن خون آنھا  چند روز

  . مشاھده نمودسياتل تا آتن و از لندن تا پاريس

 که به کار آن در ناتو و خارج از آن امريکا و شرکای جنايتجنايت گسترو در رأس آن امپرياليزم امپرياليزم 

، ماشين تبليغی فريبکارانه موازات برخورداری از کاملترين و پيچيده ترين ماشين سرکوب در طول تاريخ

ای ضخيمی بين طبقۀ کارگر در ھ با ايجاد ديوارکوشيده است تادر تمام اين مدت  ،در خدمت دارد ای را نيز
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و نيمه )  و عراقافغانستان( ھای مستعمرهقھای تحت ستم امپرياليزم در کشورھای متروپول و خلکشور

  . جداگانه مورد حمله قرار دھد ھر يک از آنھا رامستعمره

يات ت، اعتقاد راسخ دارد که خاتمه دادن به حبا درک اين واقعي" آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "پورتال 

ھای امپرياليستی خاص زمانی می تواند مقدور باشد که ننگين امپرياليزم چه به مثابۀ کل سيستم و چه ھم قدرت

ان برداشته شده، طبقۀ  از ميلتاريای بين المللی و خلقھای تحت ستمواين ديوار ضخيم اما تصنعی بين پر

بتوانند به صورت ھای مستعمره و نيمه مستعمره لقھای دربند در کشور و خھای متروپولکارگر کشور

مواج و پر طالتم مگر نفس گير، يورشی سخت،  ھماھنگ دژ سرمايۀ جھانی را مورد يورش قرار دھند؛

  .کوبنده و نابود کننده

 در مقطع ی وبا حرکت از ھمين منظر، وقتی می بينيم که جوانان در ترکيه که يکی از حلقات امپرياليست

را که بر مبنای اقتضای نقش آن در " نغااردو "ھای اشغالگر در افغانستان است، رژيمکنونی يکی از کشور

روان است، به " فاشيزم مذھبی"ه به طرف ايجاد يک ادارۀ مبتنی بريف امپرياليستی چھار اسپوظاتقسيم 

در کنار اين جوانان ايستاده و از تمام ، وظيفۀ خود می دانيم تا بدون کمترين درنگی مبارزه می طلبند 

سپاری  بخشی از نبرد تاريخی به گوريه را به مثابۀم تا نبرد جوانان ترکھواداران پورتال در ترکيه بخواھي

" گورستان امپراتوری ھا"، در اين آوردگاه به اثبات برسانند که سرزمين شان به ناحق لقب امپرياليزم دانسته

  .ستت نياورده ارا در سطح جھانی به دس

  !!!پيروز باد خيزش ظفرنمون جوانان و ساير نيروھای انقالبی ترکيه و سراسر جھان

  !!!مرگ بر امپرياليزم و در رأس آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء

خون خلق افغانستان به وسيلۀ ازين  ترارتش ترکيه بايد از افغانستان خارج شده و نگذارد بيش

  !!!ا مردم ما ندارند، بريزد که ھيچ دشمنيی بفرزندان ترک


