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»کری«چھرۀ کريه   
 

 Anne( امريکائی به شمول يک ديپلمات را به اسم ان سميدنگ ھاف ۵ اپريل، تحريک طالبان ۶به تاريخ 

Smedinghoff  (اين حادثه ضربۀ محکمی به ادعای .  ذريعۀ انفجار يک موتر حامل بم در واليت زابل از بين بردند

"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال .  مين امنيت وارد نمودأپوچ مقامات امريکائی  و دولت پوشالی کابل در ت

 در جای ألهاما درين جا، جان مس.   محکوم می نمايدهين المللی ھميش  و به ئیاعمال تروريستی را در سطح ملی، منطق

  .ديگر است

مرگ ديپلمات امريکائی  يک مقايسۀ " وزير خارجۀ امريکا با تکبر خاص امريکائی اش اظھار داشت که »کری«

قرار داشت  که از يک سو، يک امريکائی شجاع . واضح برای جھانيان است که تفاوت  در ارزش ھا را مشاھده نمايند

مصمم بود چراغ آموزش را از طريق کتب در زبان مادری به متعلمينی که ھرگز نديده بود، برافروخته نگھدارد، اما از 

در ھمان روز که ديپلمات ."  جانب ديگر تروريست ھای ترسو قرار داشتند که مصمم  به آوردن جھل و مرگ شدند

 طفل را در کنر ١١ تن از مردم ملکی به شمول ١٨يارات جنگندۀ امريکائی امريکائی جان خود در زابل از دست داد، ط

 اين کشتار بيرحمانه را نه تنھا محکوم نکرد، بلکه »کری«.   زن را به شدت مجروح ساختند۶به قتل رسانيدند و 

.  نمودد ھم نين مور امطبوعات به اصطالح مستقل امريکا کمترين توجھی در.  سفی ھم از خود نشان ندادأکمترين ت

  .اينجاست که ما دوگانگی را در جھان بينی و بينش استعمار جھانی و پيروانش مشاھده می نمائيم

.   را در جريان صحبت در سنای امريکا به ارتباط جنگ ويتنام مشاھده نموده ام»کری«من چند بار ويديو ھای مختلف 

 بود که بعداً " وجدانی" با ر ويتنام خدمت نمود، انسان نسبتاً  که مدتی ھم در اردوی متجاوز امريکا د»کری«در آن زمان 

منحيث سناتور از ايالت ماساچوست، نقش ارتجاعی در سنا داشت و حاال به حيث وزير .  ن جنگ ويتنام پيوستامخالفبه 

 به ارتباط قتل »کری«کلمات !  چه نزول سرسام آور ضد بشری.  کند خارجه از تمام تجاوزات امپرياليستی حمايت می

استعمار فرانسه در .   اروپائی ندارد٢٠ و ١٩ديپلمات  امريکائی کمترين تفاوتی از جمله بندی ھای استعماريون قرن 

فريقا و پرتگال در انگوال برای تجاوزات پی در پی به ساير اافريقا، استعمار برتانيه در افغانستان، ھند و شمال 

قايل می " حقانيت"وم را وحشی می پنداشتند و برای تجاوزات امپرياليستی خود کشورھا، خود را متمدن و ملل محک

امريکا و ناموس " متمدن" سال است که مردم افغانستان با امپرياليسم ١١بيش از . امريکا ھم فرزند ھمان ھاست.  شدند

 و ھزار زن کشور ما بی ناموس ھزاران طفل افغان به خاک و خون افتاده اند.  فروشان داخلی دست و پنجه نرم می کنند
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 و »کرزی، قانونی، رھين، احدی، جاللی، عبدهللا، سياف، حضرت، نقيب«کجاست ناموس فروشانی مانند .  شده اند

  بلند نمايند؟  " متمدن"ساير خفاشان که صدای خود را به اعمال ضد انسانی امريکائيان 

در را ی نيست که صدای خود أتکسی را جر.   بيداد می کنندميليشيا ھای داخلی ساخت امريکا در کشتن و بستن مردم

قسمت اعظم کمک ھای جھانی در جيب افراد و گروه ھای جانی مورد حمايت .  مقابل اين گروه انسان کش بلند نمايد

د است ر ص د۴٠بيکاری در افغانستان بيش از .  برند  مردم در فقر و گرسنگی متداوم به سر میۀبقي. امريکا افتاده است

 که به حال زنان افغانستان اشک تمساح بريزد و »کری«کجاست .   به حساب نمی گنجدو خشونت عليه زنان اصالً 

ضد بشری و کريه ۀ ينجا چھر ادر.  عملکرد مخلوقات امريکا را در مقابل زنان، ظلمت و ضد تمدن  بشری اعالم نمايد

  .        را در صحنۀ عمل می بينيم»کری«

اين يک بھانه ای است که جھانيان به عمق آن .  يسم امريکا برای جنگ عليه تروريسم به افغانستان نيامده است    امريال

 مانند چين، روسيه ه ئیامريکا برای تصرف منابع مھم انرژی در آسيا و افريقا و کشت و مات رقبای منطق.  پی برده اند

.  تجاوزات امريکا و ناتو ھمچنان در سطح جھانی ادامه دارد.  به افغانستان دارای اھميت ستراتژيک تجاوز کرده است

 و خاک فروشان شواری »کرزی«برادران فاسد و شرف باختۀ  .  خواھد امريکا غالم، کنيز و فرمان بردار کامل می

  .    نظاری ھنوز ھم بردگان فرمان بردار اند

 

 


