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  واشنگتن- ان پورتالگزارشگر

  ٢٠١٢ مارچ ٢۶

  

  تظاھرات ضد امپرياليستی جوانان بيدار افغان

   در مقابل قصر سفيد 
  

نان بيدار و ميھن دوست افغان مقيم حوزۀ واشنگتن دی سی به  مارچ، يک عده از جوا٢۵به تاريخ طبق اعالن قبلی، 

، به دنبال سازماندھی و تدارکات الزم در مقابل منظور محکوم کردن کشتار مردم بيگناه در ناحيۀ پنجوائی قندھار

ين وحشت و عملکرد دولت ا را ازيش انزجار و نفرت عميق خو تجمع نموده، قرنقصر سفيد يا ھمان کاخ استبداد

  .مريکا در افغانستان ابراز داشتندا

 و با در نظرداشت آن که رسانه ھای وابسته به امپرياليزم جھانی آگاھانه جوانان بيدار با داشتن احساس قوی ميھنی

ازذکر نام و نشان قربانيان پنجوائی قندھار خود داری نموده اند تا خوانندۀ سطحی نگر غربی در فقدان يک اسم 

 روی تخته ھا به شھادت رسيده بودند بر نام اطفالی را که  يک انسان را نزد خود مجسم نمايد،مشخص نتواند ھويت 

.  بياورند تکان بيننده ای را بهاحساس انسانی ھر بودند تا بدان وسيله در کنار انسان ھای باوجدان و آگاه، نوشته 

 تظاھر کننده زياد نبودکميت جوانان بادرد  کز افغانھا در منطقۀ واشنگتن دی سی و حوالی آن،رھرچند به تناسب تم

  .بودبرخوردار کيفيت عالی مگر آن تجمع اعتراضی در نفس خود از

اين تجمع اگر از سوئی به مثابۀ آغاز يک روند مبارزاتی جديد در تقابل با جنايات امپرياليزم جنايت گستر زيرا 

مبين روشن شدن خطوط مبارزاتی بين آزاديخواھان و امريکا به مثابۀ نقطۀ عطفی به شمار می رود از جانب ديگر 

زنان و مردانی که تا ده سال قبل برای به قدرت رساندن رھبران خاين شان در تمام  از انقياد طلبان نيز بود چنانچه

  .خبری نبودھيچ جاده ھای واشنگتن زوزه می کشيدند، 

ی برای خويش نگذاشته بودند، اينک به دنبال جنايات آنھا که خود با اعمال ننگين و انقياد طلبانۀ شان ھيچ آبروئ

  .در تجمعات افغانھا کامالً از دست داده اندنيز آشکار باداران شان، جرأت حضورخويش را 

  :دادند جوانان بيدار شعار می
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جوانان با   ."که عدالت نيست، صلح نيست وقتی."  "ما به صلح ضرورت داريم."  "کشتار اطفال بس است" 

اين تظاھرات يک حادثۀ واقعاٌ .  برافراشتن بيرق ملی افغانستان، احساسات ضد استعماری خود را تبارز دادند

رحيم داکتر ميرعبدالآقای .  سال خواب بردگی سياسی به ابتکار جوانان بيدار به راه افتاد١١تاريخی بود که بعد از 

، به دنبال حضور فعال شخص شان در جريان قضايا و "تانافغانستان آزاد افغانس" پورتال يک تن از متصديانعزيز 

و  تبريکات صميمانۀ خود ،شدهتماس با جوانان حين فعاليت ھای تدارکاتی، در جمع تظاھر کنندگان نيز حاضر 

ياد آوری نمودند که اين را نسبت به راه انداختن مظاھرات ضد استعماری به جوانان بيدار افغان ابراز داشته پورتال 

ين حرکات زمانی می تواند نتيجۀ مطلوب به ھمراه بياورد که پيگيری و استمرار در آن وجود داشته باشد به ھمين چن

 تقاضا و آرزوی قلبی شخص خودشان از جوانان" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"مناسبت به نمايندگی از پورتال

  .ين حرکت را کماکان ادامه دھند که به خاطر مردم مظلوم و ميھن اشغال شده ای ما، اندنمود

آن عده از جوانان شرکت کننده که با نمايندۀ پورتال ھم صحبت بودند، ضمن آن که از نقش فعال پورتال در زمينه 

  .ابراز امتنان نمودند، آمادگی خويش را جھت تداوم مبارزه نيز ابراز داشتند

 به ياد شھدای پنجوائی و ابراز نفرت از کشتار مردم تظاھرات ضد استعماری جوانان بيدار افغان با افروختن شمع

   . بيگناه ما، به پايان رسيد

با شرايط زندگانی در واشنگتن و اطراف آن آشنا ھستند، به نيکوئی می دانند که چنين تجمعاتی در پايتخت  آنھائی که

د و رسانه ھای امپرياليستی مانھم بابرقدرت دھن دريده، اگر با ھر حيله و نيرنگی از پوشش رسانه ئی محروم 

بخواھند با توطئۀ سکوت بر آن خاک فراموشی بريزند، مگر بر صد ھا و ھزاران انسانی که از آنجا می گذرند، 

، بر ھمين نسازدبه عکس العمل ھای جدی وادار ، که تداوم آن نمی تواند امپرياليزم را آنقدر اثرگذار و مؤثر است

د تا جھت يم بودند، صميمانه تقاضا می نمايکه در زمينۀ کارتدارکاتی اين تجمع سھمبنا پورتال از تمام دوستانی 

تدارکات مظاھره ھای بعدی باز ھم بر ھوشياری خويش تکيه نموده بدان وسيله به مانند اين بار دست نوکران 

  .از آسيب رانی کوتاه نمايندرا م  امپرياليز

 

 


