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  ھيوادوال کابلی
١٠.٠٢.١٠  

  
  ی مصيبت زای خوداامپرياليزم برای بق

   حاضربه ھرجنايتی است
  

می جنايتکارآن به ھزاران ُتن بم رابردھکده ازمدت اضافه ازھشت سال بدينسو ، امپرياليزم امريکا و ھمدستان نظا

ھمچنان مثال گويائی ازآنگونه جنايات ضدانسانی که درجنگ . ھا و نقاط مسکونی کشورما پرتاب نموده است

ھندوچين توسط امپرياليست ھا به سرکردگی اضالع متحدۀ امريکا انجام شده بود ، نظرم رادرصفحۀ امروزی 

 ھزار ۵٠گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر  در " افغانستان آزاد ـ  آزاد افغانستان  " انترنيتی پورتال ملی ـ مترقی

درآن مقاله ازبم ھای .  جلب کرد.مارتين م ، نوشتۀ ٢٠٠٧    تا١٩۶۴   ھزار مجروح بين سالھای٢٠مقتول و 

قت ، موجب قتل افراد شده اند ، يادرفته است ولی اين را نبايست فراموش کرد که که با انفجاربعد از و" دانگه ئی"

مواد کيمياوی متشکلۀ آن بم ھا ، بعدازانفجار و کشتار بيگناھان ، بازھم با آلوده نمودن محيط زيست ، بارديگر 

 فبروری ٦به تاريخ امريکا » . ِان. ِان.سی«درخبرمصوری که شبکۀ تلويزيونی . موجب کشتارانسانھا می شوند

، ميزان تأثيرات سؤ تطبيقات نظامی را )  آن درپائينِلنکتوجه شود به (درسايت آن تلويزيون پخش نموده است 

  .ًواضحا می بينيم که درازدياد بيش ازحد امراض خطرناکی چون سرطان به مشاھده می رسد

بيقات نظامی و آنھم بيشتربه دليل مھيج بودن يکی ازتلويزيون ھای خادم امپرياليزم بومی ، بعدازچنديدن دھه تط

موضوع و جلب بيننده ، دست به تھيه و پخش آنگونه گزارش تکاندھنده زده است ، حال با درک زيانبخش بودن آن 

، می بايد به کشور بيچاره و مردم دردمند و دربند » جنگ سرد«يا » زمان صلح« دروييکيستطبيقات در جزيرۀ 

ھرروز و ھرآن به دھھا ُتن بم ھای متنوع و نھايت مغلق و پيشرفته ، به بھانۀ مقابله با طالبان و خود نظراندازيم که 

مبارزه با القاعده ، برقريه ، خانه و کاشانۀ شان پرتاب می شود درحاليکه يکی ازاھداف مسلم امپرياليزم امريکا و 

 ، امتحان بم ھا و انواع سالح ھای جديد و ميزان کشنده بودن درافغانستان» ناتو«متحدين ، درچوکات پيمان نظامی 

کشورمادرحال حاضر درحقيقت يکی از مھمترين البراتوارھای . و پخش تاثيرات محيطی آنھا در درازمدت می باشد

اينکه کدام وقت ، چه اشخاص .  به مفھوم خاص آن می باشدسالح کشتارجمعیبدون مسؤوليت برای تطبيقات 

به سان گزارش (رجعی ، ميزان جنايت و خيانت امپرياليزم امريکا و متحدين امروزی آن را درافغانستان وياکدام م

 و ھيجان برانگيزچنان ژورناليستيکولی افشای بعد از وقت ، . افشاء خواھند نمود ، مربوط به آينده است) وييکيس
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يت افشای ھدفمند و انسانی آن جنايات را ، به ھيچوجه اھم) به منظوررقابت دربازاررسانه ھای جمعی(جنايات 

درزمان حال نخواھد داشت زيرا نه سودی برای قربانيان آن دربرخواھدداشت و نه ھم ازميان رفتن کيفيت سالم 

اين حقيقت تلخ تا آن اندازه انکارناپذيراست که امريکا درطول دھه ھای . طبيعت و محيط زيست را مانع خواھدشد

  .خود ، آنگونه استبداد و ناروا را تعميل نموده است) ًعمدتاغيرسفيد(و بر مردم متمادی درقلمرو خود 

برای پيشبرد اھداف غيرانسانی استعماری درديگرنقاط جھان پشيزی ارزش » متمدن«ھرگاه قلمروخود امريکای 

رقابل باور نداشته باشد ودربرابراعتراض به حق و دادخواھانۀ اھالی مظلوم آن ، دولت امريکا با وقاحت غي

 را علم )که اعتراض را مردود می داند  معافيت حاکميت مشروع(»  sovereign immunityساورين ِ اميونيتی«

ًسرزمين جنگ زده و قبال تخريب شدۀ ما و مردم فقير ، دورافتاده و  نمايد ، آن قدرت مخرب و خون آشام چسان بر

 درزمينۀ انکشاف سالح کشنده و مرگبار ، ترديد نشان ، رحم نموده و» عموسام«بيگانه با فرھنگ استعماری 

خواھدداد؟  وقت آنست که ھموطنان خيال پرداز و شيفتۀ خط و خال امريکا و غرب که ھمه چيزرا دراعالنات 

گل و گلزارمی پندارند ، به خود آمده و دشمن وطن » .ای. آی. سی«تجارتی تلويزيون ھای تمويل شده توسط 

  :توجه فرمائيد. ان. ان. به گزارش تصويری سايت سی. ی که ھست ببينندوھموطن را ھمانطور
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