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 Human rights  بشر حقوق

  
  ھيوادوال کابلی

    ٢٠١١ مارچ ٩

  
  

  ننگ ونفرين برقوای فاشيست اشغالگر

  

خصوص کودکان ميھن ظرف چندروزاخير، قوای اشغالگرووحشی امريکائی حداقل دوبار به کشتارافراد ملکی و به 

ً گرچه اين جنايات وحشتناک نيروھای امريکائی و متحدين آنھا چيزنو نبوده ودرمدت . ما دست زده اند  ده سالی تقريبا

که اشغال و استعماردرکشورما لنگرانداخته است ، بارھاوبارھا قوای نظامی غربی عمداً و حتا ازروی تفنن ، دست 

  .خوردگان  و کودکان را به شھادت رسانده اندبه ماشه برده زنان ، مردان ، سال

 ھرحادثه می زنند ۀدربار» تحقيق«آنھا به سبب خصلت زورگو وجنايتکارامپرياليستی شان ، گرچه درظاھرسخن از

ولی ھيچگاه ديگرازآن حادثه ياد نمی کنند چون آنھائی که مرتکب جنايت می شوند، خود گويا قاضی بوده و مطابق 

ادرمی کنند که اکثراً کتمان حقايق بوده، تا جائی که برای شان ممکن باشد سعی می ورزند تا منافع خود حکم ص

ھمچنان نيروھای وحشی مھاجم درافغانستان، ودرپيشاپيش آنھا قوای . را پيش کشند» دفاع ازخود«مشروعيت 

شته و با پيش کشيدن اين مخفی نگه دا» اسراردولت«نظامی فاشيست امريکائی ، بسا حقايق تکاندھنده را زيرنام 

و » دفاع ازخود«ناگفته نماند که بھانه ھای . توجيه بيشرمانه، دست زدن به ھرجنايت را مشروع می دانند

خاص نيروھای نظامی متجاوزبه افغانستان نبوده بلکه درتمامی کشورھای غربی و گويا  ُشھره به » اسراردولت«

ھرتخطی ازحقوق انسانيی را که مرتکب می شوند و راه افتادن ، دولت وپوليس به دنبال » دموکراسی«داشتن 

اين نکته به دليلی قابل مکث است که تعداد . افتضاح ناشی ازآن ، ھمين توجيھات بی اساس و رسوا را پيش می کشند

غربی توسط ُعمال بيشرم امپرياليزم شايد فريب » دموکراسی«زياد ھموطنان ما درداخل کشورھنوزھم با سراب 

مدعی حقوق بشر، درعمل به آن شرقی و غربی و ی اعم از ھموطنان شريف ما بايد بدانند که ھيچ کشور. ده شونددا

  .اصل مھم و انسانی وقعی نگذاشته و بدون نگرانی وترس ازمجازات آن را به درجات مختلف زيرپا می گذارند

ی امريکاابر مردمان غيراروپائی وغير ـ دربراءاين روش خصمانه و فاشيستی را کشورھای غربی ـ بدون استثن

 ديگر، شبح خبيث نژادپرستی خاص غرب درارتکاب جنايات شان بدون تبه عبار. شمالی بيشتر مرتکب می شوند

انسان قبول می شوند ولی درمحاسبات دول » درروی کاغذ«شک نقش مھم داشته ، اتباع ممالک جھان سوم گرچه 
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ھيچ . مپرياليزم معادل است به صدھا و ھزاران انسان به اصطالح جھان سوم اۀامپرياليستی يک انسان گماشته شد

ـ پرچمی و چه ازقماش پرورش يافته درغرب با شاخ و پنجه » خلقی«انقياد طلب مزدوروخودفروخته ، چه ازقماش 

اران شان ھای مدالگيررابط آنھا ، قادرنخواھند بود اين واقعيت مشھود را انکارنمايند زيرا ھرآن و ھرروزباد

  .مرتکب فجيع ترين جنايات درحق مردم مظلوم ما می شوند

 جنايت اخيرامريکا که عمدتاً کودکان معصوم ديارمارا قربانی ساخت ، با ھمان ديد نژادپرستانه صورت گرفته است 

ھستند ، دور که قوای نظامی غرب با آن مجھزاز  هوگرنه چسان ممکن است که با پيشرفته ترين ابزار وآالت مشاھد

ھرگاه فلم آتش گشودن ھيليکوپترامريکائی را درعراق به . سال تفکيک نمود نتوان کودکان را ازافراد کالن

 جنايت گسترنيروھای فاشيست امريکائی به وضاحت دم ديدگان ما نمايان می شود و ثابت می ۀخاطربياوريم ، روحي

  . آنھا سھل تر ازنفس کشيدن استسازد که کشتن انسان برای جنايتکاران امريکائی و متحدان

با وجود نابخشودنی بودن جنايات اخيرامريکائی و شديداً تکان دھنده بودن تصاويرکودکان معصوم به خون خفته، آن 

ً ھيچيک ازتلويزيون ھای غربی ازآن  سکوت ۀجنايت درھياھوی جنگ داخلی ليبيا درپرد پنھان ساخته شده و تقريبا

 مارچ فقط حدود سی ثانيه ٧ مثال ، تلويزيون فرانسوی زبان سويس شام دوشنبه ۀبه گون. ياد نکرد وياھم خيلی اندک

ين خبردرتلويزيون ھای فرانسوی امن پيھم مراقب . و پخش تظاھرات مردم درشھرکابل تخصيص داد را به خبر

که » يورونيوز«به ھمين ترتيب ، تلويزيون . ودم ولی ھيچ اشاره ای به آن جنايت وحشتناک امريکا صورت نگرفتب

ھرگاه ھموطنان شاھد پخش . کلی مسکوت گذاشته ھرنيم ساعت اخبارجھان را پخش می نمايد ، موضوع را ب

ولی به ھرصورت نمی توان . لقی نمايندتلويزيون ھا وروزنامه ھا بوده باشند، اين تذکرمرا نسبی ت اخباردرديگر

 بی الاند و عمالً درپھلوی نيروھای وحشی و ازخودراضی آن با کم ازکشورھائی که شريک جنايات امريکا

  . بازخواستی دست به جنايت می زنند ، انتظاری به جزکتمان و تحريف حقايق داشت

شان » آزاد«دست مطبوعات به اصطالح ه  دست بکشورھای امپرياليست متجاوزواشغالگردرافغانستان ازآنجائی که

يک ديگراست و تنھا دريک مورد، مطبوعات  ماشين تبليغات و پروپاگند را می چرخانند، موقف يکی موقف آن

» آزاد«آنگاه مطبوعات . ظاھراً به ضد دولت خودی موضع می گيرد که افتضاحی درسطح داخلی رخ بدھد» آزاد«

ه مفھوم بلند رفتن درآمد پولی شان است، سياسيون را گويا رسوا ساخته و اھميت و که ب برای بلند بردن تيراژ

سمعی ـ بصری يا ( به رخ جھانيان می کشند ؛ درحالی که عين رسانه ھای جمعی اغربی ر» دموکراسی«کارائی 

 ھا، به زيست درقلمرومختنق ترين رژيم زمانی که منافع امپرياليستی دول شان درخطرباشد، بدتراز) چاپی

 سکوت ۀ و گاھی با دفاع تمام عياروگاھی ھم با توطئشدهزيرچترھمان دولت فاسد، مفتضح و امپرياليست خود پنھان 

مطبوعات «ن ھم نمی تواند ، آن ا ودرآنصورت رقم نھايت درشت مخالفسان سگ پاسبان ازآنھا دفاع می نمايند ؛ه ب

يارگويای آن را می توان دررابطه با تظاھرات بزرگ مونشن  بسۀنمون. را به بازگونمودن حقايق وادارد» آزاد

لمانی و جنگ اچندی پيش ھزاران نفرازکشورھای مختلف درشھرمونشن گردآمده وبه ضد حضورقوای . متذکرشد

لمان و جنگ طلبی ادرافغانستان دست به تظاھرات زده با بلند نمودن شعارھا و ايراد بيانيه ھا ، سياست امپرياليستی 

 بادارامريکائی محکوم نمودند ولی حتا يک کلمه ھم درآن رابطه درتلويزيون ھا و راديوھا شنيده نشد ؛ ۀا درسايآن ر

  .ونه ھم سطری درمورد آن درمطبوعات چاپی به نظررسيد

ً با دتنھا بايه  ن؛تاننس سکوت درمورد جنايات اخيرامريکا درافغاۀبرای شکستاندن توطئ مخالفان اين  عمالً و علنا

، لماناابرازھمبستگی نمود بلکه درعين حال اين سؤال را ازخود نمود که چرا درديگرکشورھای غربی به جزجنايت 
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چه تفاوتی ميان . افغانھا دربرابرجنايات اشغالگران درافغانستان سکوت نموده دست به تظاھرات نمی زنند

  !!!موجود است؟ ھيچآن نوع سوسيال امپرياليستی کنونی و تجاوز

پس اگرھموطنان ما ديروزدربرابرجنايات شوروی و دفاع ! ت آن ھا يکی و جنايات شان ھمسان است سرش

 آن َدين بزرگ را فراموش ننموده، دشمن را با خنثی نمودن دازقربانيان بيگناه شان قد علم می نمودند، امروزھم باي

  . سکوت ، به نفع مردم مظلوم ما ضربه بزنندۀتوطئ

  

  !امريکا و متحدين درافغانستانمرگ برقوای فاشيست 

  !مرگ برنوکران خودفروخته و بی وجدان آنھا درداخل و درخارج افغانستان

  ! مردم ما به ضد امپرياليست ھای غربیۀزنده باد مقاومت آزاديخواھانه و رشد يابند

  !! تجاع بکوبيدار و واکنش و ابتکاربا ياد ازقربانيان جنايات غربی ھا درافغانستان به دھان استعمار باھر

 

  

   گذشتهۀچند تن ازقربانيان معصوم فاشيست ھای امريکائی درواليت کنردرھفت

  


