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  ھيواد وال کابلی

٠۵.٠٩.٠٩  
  

ًقوای متجاوز و استعمارگران عمدا مرزميان طالبان و مردم را 
  مغشوش می سازند

  
» ناتو«و » ايساف«غربی درچوکات » متمدن«ه اند که گويا قوای ھرگاه ساده انديشانی تاحال ھنوزھم به اين پندار بود

که دوام آن » خواب خوش«برای نجات مردم ما ازشرطالبان دست پروردۀ خودشان به کشورما آمده اند ، بايد ازآن 
و » دانشمندانه«ديگرچيزی جز خيانت ووطنفروشی آشکارنيست ، بيدارشده و کوشش ننمايند که با اکت و اداھای 

  .، دست ھای خونين تجاوزگران بی آزرم را درقتل عام مردم ما بازھم ياری رسانند» روشنفکرانه«
که باآخرين سازو برگ نظامی مانند گله ھای گرگان گرسنه برکشورويران و جنگزده و » متمدن«يورش گران وحشی 

ی و اشغال کشورما ، درسدد خلط نمودن مردم فقيروستمديدۀ ما ناجوانمردانه حمله ورشده اند ، ازھمان آوان تجاوزنظام
ارکان پاک و منزه حيات اجتماعی مردم ما با لوث خيانتکاران ، وطنفروشان ، جانيان گوناگون درسيما و نمای 

و انواع اينگونه جراثيم بوده اند تا به مردم عالوه ازدست » دموکرات ھا«، » روشنفکران«، » مجاھدين«جنگساالران ، 
ًسنن پسنديدۀ تاريخی و اجتماعی خود که اکثرا ريشۀ غيرمذھبی داشته و به ادوارقبل ازاسالم برمی دادن ارزش ھا و 

گردند ، درتشخيص ھويت افراد ھم فاقد معيارشده و درھردام وطلسمی که استعمارسرراه شان گسترد ، به آسانی 
ی عدالتخواھانه است ازآنھا گرفته درافتاده و قضاوت سالم و امکان اعتراض به حق که سرآغازمقاومت و خيزش ھا

  .شود
ازھمينجاست که درحمالت نظامی وحشيانه و بيرحمانۀ خود برمردمان بيگناه ُملکی ، ھمواره ادعا می نمايند که گويا 

جھان «نمونه ھای آنگونه جنايات قوای . ھدف شان سرکوب طالبان بوده و افرادملکی رابه ھيچوجه بمباران ننموده اند
  . صدھا باردرچندسال اخيرديده شده استبه» متمدن

بعد وقيحانه ازآن انکار می نمايند؛ ولی زمانيکه . دراول قوای اشغالگرکوشش می نمايند جنايت خودرامسکوت بگذارند
ازجنايات قوای نظامی امريکا و غرب درافغانستان ) برای گرم نمودن بازارکاسبکاری خود(رسانه ھای خبری غرب 

ًوقوع چنان حادثه ای اشاره نموده و فورا می افزايند که ! آنگاه به صورت قسمی و ُگنگ به احتماليادآورمی شوند ، 
قوای امريکائی (ھا که توسط خودجنايتکاران »تحقيقات براه انداختن «اين . ی رادرموردآن به راه انداخته اند»تحقيقات«

 نه به مفھوم مجازات مسؤولين فاجعه و تطبيق صورت می گيرد ،) و متحدين و مزدوران شان درحکومت دست نشانده
عدالت به نفع بازماندگان قربانيان است بلکه مانوری است که ھمواره برای معافيت بخشيدن ذھنيت عامۀ کشورھای 
خودشان صورت می گيرد تا ازاعتراضات عناصر و گروھھای ضد جنگ و تظاھرات و اکسيون ھای آنھا جلوگيری 

رابمثابه سپردرمقابل خود بگيرند تا ھرعنصرمصمم به اعتراض را » طالب« تا نام ننگين و کافی است... نمايند
متأسفانه آنچنان نيرنگ ھا حتی . دررابطه با وحشی بودن و ماورای قرون وسطائی بودن طالبان ، به سکوت وادارند

» ايساف«و » ناتو«ظالم برنيروھای آگاه جوامع غرب مؤثرافتاده است که ثبوت آن عدم واکنش چشمگيردربرابرم
  .درممالک غربی می باشد

 کشورھای ت عامۀ قوای درگيردرافغانستان به سرکردگی اياالت متحدۀ امريکا آخرين تالش را بخرچ می دھند تا ذھني
ضد مجموع ملت ما به ...) بن الدن ، طالبان و» ساختننابود«با ھدف (» مبارزه با تروريزم«شان را با ادعای دروغين 

تحريک نموده وديد و برداشت خصمانه و احساساتی )  خودشان دررأس آن دولنه مزدوران گماشته شدۀ(ل اسالمی لو م
را به آنھا تلقين نمايند ؛ به اين مفھوم که گويا اگرقوای نظامی شان درافغانستان به عمليات نظامی مصروف نباشند ، 

دراين جای . ذاری ھا و جنايات ديگرقرارخواھند گرفتجوامع متمدن غرب يکشبه درمعرض اعمال تروريستی ، بم گ
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 دسته ھای خونريزعقبگرايان اسالم سياسی درغرب انجام شده و ه وسيلۀانکارنيست که آن نوع اعمال غيرانسانی ب
طانی صدھا و ھزارھا انسان بيگناه رابه کام مرگ فرستاده است ولی کمترکسی درجوامع صدمه ديده ، برمانورھای شي

 آنھا ، مظنون شده و اين سؤال راھرگزازخود نپرسيده اند که بزرگترين قدرت ھای د و دست ھای پشت پردۀدول خو
با داشتن عربستان سعودی ، پاکستان ، ھمکاری مستقيم و غيرمستقيم ايران و دھھا ) ومتحدين(اقتصادی و نظامی غرب 

و » طالبان«ست ازداره ھای بی سر و پائی مثل رژيم ارتجاعی ديگرکشورھای اسالمی درپھلوی خود ، چگونه ممکن ا
که ھمه را خود به ميان آورده اند ، به لرزه افتاده و درمقابل آنھا بيدفاع » اوسامه بن الدن«. آی. آی. يا ايجنت ديرين سی
  و ضربه پذيرباشند؟

) يزيون دولتی فرانسهتلو(» نس دوافر« اگست ، ٣١اتباع شان ، شام دوشنبه » شستشوی مغزی«به اساس ھمين سياست 
که اين بخش ِسريال ) پوليس سرحدی: مرز (پوليس دی فغانتی ييغ: ُد باردر«  را پخش نمود بنام  يا سريالی، فلم

زودی به ھدف تھيه و پخش ه من باوجودی که فلم راازشروع تعقيب ننموده بودم ولی ب. نام داشت» ترسۀ شھردرپنج«
تھيه می شود ، اينبار موجوديت عساکرکانادائی را درافغانستان » مز ِمک گووانجي«آن ِسريال که توسط . آن پی بردم

چندتن ازعساکرکانادائی درافغانستان گويا گروگان گرفته شده بودند و يک ھمدست . موضوع ِسناريو قرار داده بود
فغان معرفی می شد ، طفل زن برقه پوشی که ا. گروگانگيران گويا درکانادا دستگيرشده و مورد پازپرس قرارگرفته بود

 فشاربرای ی گرفتند تا ازوی به عنوان وسيلۀًشيرخواری داشت که بعدا آن طفل را مأمورين تحقيق استخبارات ازنزد و
نتو يعنی جائی که ھمدستان آن زن ِردن آن طفل شيرخواربه متروی تورو با ب. مادرش استفاده نمايند» به گپ آوردن«

ِگويا پودرانترکس را پاش می دادند و نشاندادن آن طفل درآن محل به مادرش از طريق کمره ھای امنيتی مترو ، گويا به 
  .مرام خود رسيدند

فه نمودن چاشنی ملی و ضد ھويت و غرورملی ما نو بود ، اضا درآن زھرپراگنی و مانورخصمانه به ولی آنچه
پس ديگرجای شک .  باشکوه تاريخ کشور ومردم ما توسط آن زن ھمزمان با شعارھای اسالمی عقبگرابودگذشتۀياداز

باقی نمی ماند که استعمارنه تنھا کشورمارا اشغال نموده ، مردم ماراقتل عام می نمايد و ذخايرطبيعی کشورمارابه 
 ھم به راه انداخته تا بدون دغدغۀارات و ھويت ملی مايغمامی برد بلکه جنگ تبليغاتی بيرحمانه ای را برای مسخ افتخ

ملل خود به جنايت و چپاول درکشورما ادامه داده و مشتی وطنفروش » دموکرات«خاطر و حتی با پشتيبانی عناصر
  ...ُدورخودداشته و به دھل خود برای فريب مردم دنيا برقصاننده روشنفکرنما  ـ اين لکه ھای ننگ در دامن ملت ما ـ راب

 ۴جنايت ھولناکی را که قوای امريکائی به درخواست قوای آلمانی با ادعای آماج قراردادن طالبان صبح روزجمعه 
اگست درکندزمرتکب شدند که دراثرآن ، نود نفرافراد ملکی با پرتاب بم دوصدوپنجاه کيلوئی توسط امريکائی ھا 

الزم به يادآوری است که درعين . يدی صورت گرفته استبردوتانکرتيل زنده سوختند ، درچنان متنی وبا آنچنان تمھ
ًدراثرانفجارماين تعبيه شده درکنارراه کشته شده و ُنه نفرشان شديدا » نجراب«روز، يک عسکرفرانسوی درنزديک 

فرانسه درحاليکه دقايق متمادی را به سوگ آن عسکراختصاص داد ، موضوع » . َا. ِاف.تی«تلويزيون . زخمی شدند
بم توسط قوای امريکائی و زنده سوختن نود نفرافغان را خيلی سطحی و درظرف سی ثانيه بيان نمود درحاليکه پرتاب 

... حيات يک فرانسوی پراھميت ترازحيات نودنفرافغان است. تصاويربه شکل کوچک درپس منظرقرارداده شده بودند
  ! توخود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل

 سال گذشته سؤال کشيدن خط فاصل ميان مدافعين واقعی مردم و مزدوران ھمدست اکنون بيش ازھرزمانی درھشت
موقف سوم و بين البين . ضدشان درکنارمردم خودايستاده ايم ويا به يا. قاتالن مردم ما دردستور روزقرارگرفته است

ين زد ، دستی است که ازآستمفريبی می پردااوجود ندارد و ھرکه با تبليغ آنچنان موقف مزورانه و جنايتکارانه به عو
  . بدون تأمل افشأ ساخته شده و آماج انتقام به حق قربانيان استعمارو ارتجاع قراربگيردمتجاوزين بيرون می شود و بايد

  
با درود بر روان پاک شهدای بمباران کندز و مجموع 

و نوکران شان » ايساف«، » ناتو«قربانيان قوای متجاوز 
 !درافغانستان

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
  

 : فلم مأخذ
The Border : Police des Frontiçres « Peur sur la Ville » 

Série avec : James McGowan 
Sujet : Les troupes canadiennes en Afghanistan  
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ای خصمانه و  ين مانورھ ل چن ه درمقاب ارمی رود ک ادا انتظ زمقيم کان ان عزي ۀازھموطن ه ادام ادا ک ت کان بۀ دول  محاس
رای تنويرذھنيت عا وده و ب ذل سياست ھمان دشمن ديرين و تاريخی انگليسی کشور و ملت ما است ، سکوت ننم ه ب م

  .مساعی نمايند
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

 متحدين لمانی واعکس ھائی ازجنايت قوای امريکائی ، 
 آگست ۴ال افغانستان به روز جمعه م درشزدرواليت کند

٢٠٠٩  
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