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 Human rights  بشر حقوق

  
 ۴٧ ۀنشريه پيشرو شمار

  ٢٠١٣ اپريل ٢١

  امريکا، طالب و جنگساالر ھمه جنايت می زايند
در عصری که ما به سر می بريم، پر از کشمکش، جنگ، 

طبقاتی، کشتار، استعمار و استثمار ويرانی، شکاف عميق 

در چنين حالتی، انسانھا ناگزير در دو صف جداگانه . است

ظالم در مقابل مظلوم و : و رو در روی ھم قرار می گيرند

ھر کدام از اين دو، در جھت و . ثروتمند در مقابل فقير

د، نسمت خاصی فعاليت نموده، جبھۀ خود را تقويه می نماي

. دھد را تشکيل می طبقاتی جوامع بشری و اين روند تاريخ

ظالم برای رسيدن به اھداف خود از ھيچ جنايت و قساوتی 

  . برسددر حق مظلوم دريغ نمی ورزد و لذا به کشتار انسان ھای مظلوم تا زمانی دست می زند که به اھدافش 

 به کشتارگاه )ان و جنگساالرانطالب(افغانستان که در حال حاضر به دست کشورھای اشغالگر و پادوان بی مقدار آنھا 

 اياالت ھمهمظلومان و زحمتکشان اين سرزمين مبدل شده است، در آتش منافع ستراتيژيک کشورھای اشغالگر در رأس 

دست ) امريکا، طالب و جنگساالر(ھيچ يک از اضالع اين مثلث خون و جنايت . متحده و کشورھای منطقه می سوزد

  .ھمه بالوقفه جنايت از پی جنايت می زايند. اردکمی در جنايت از ديگری ند

 گل ئیتو گو. دشت و دمن، کوه و صحرا، شھر و ده با خون زحمتکشان رنگين شد.  خونين آغاز شد١٣٩٢بھار سال 

، نويد فردای ئیھای وحشی از خون افغانھا رنگ می گيرند تا بھار استقالل و آزادی شکوفان شود و نسيم عطرآگين رھا

  . با خود به ارمغان آوردروشن را 

در آغازين روز سال، سه تن از ھموطنان ما به دست پسر يکی از 

جنگساالراِن بدناِم تنظيمی در واليت پروان به خاک و خون غلتيدند، 

در حمالت از ھموطنان ما  تن نزديک به صدو به تعقيب آن 

انتحاری طالبان جنايتکار در واليت فراه کشته و بيش از صد تن 

ھنوز درد از دست دادن عزيزان فراھی کاھش . يگر مجروح گشتندد

دوازده کودک، . نيافته بود که بار ديگر واليت کنر به خون نشست

 در درۀ ئی نيروھای امريکائیچھار زن و يک مرد در بمباران ھوا

اين سه حادثه، مشت نمونۀ . شيگل به خاک و خون کشيده شدند
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  . دھد که چگونه ھمه کمر به کشتار و قتل زحمتکشان افغانستان بسته اند یخروار از مثلث جنايت را نشان م

بيش از يازده سال از ھجوم نيروھای . بربادی افغانستان: امريکا، طالب و جنگساالر ھمه يک ھدف را تعقيب می کنند

گذرد؛ يازده سالی که جز خون و جنايت ارمغانی برای مردم به دنبال نداشته  خارجی به رھبری امريکا به افغانستان می

 از خون را به راه انداخته است و گاھی ھم حمالت ئی دريائیگاھی بمباران و گاھی رگبار مسلسل ھای امريکا. است

ان بر ھست و بود مردم انتحاری طالبان و بمگذاری ھا، جاده ھا را با خون رنگين می سازد، و اگر اين نشد، جنگساالر

  .را در خاطره ھا زنده می سازندميالدی  ٩٢برند و سال ھای  يورش می

اياالت متحده با اھداف ستراتيژيکی که در افغانستان و منطقه دارد، برای برآورده ساختن آن از ھيچ جنايتی فروگذار 

سربازان . کشان ساير کشورھا نوشته شده استتاريخ اين کشور قلدر و زورگو با جنايت آلوده و با خون زحمت. کند نمی

جنايتکار اين کشور که در کشتار و قتل مردمان تخصص دارند، خم به ابرو نمی آرند که کودکان و زنان را به تير ببندند 

اين ساديست ھا از اين اعمال شان لذت می برند و وقتی ارضاء . و خانه ھای گلی مردم را بر سر شان ويران سازند

  .، بر اجساد کشته شدگان ادرار می کنند تا از افغانھا انتقام بگيرندنشوند

نيز اغلباً بعد از وقوع جنايت، بادی به ھوا می پراکنند تا با » سازمان ملل«و » حقوق بشر«سازمان ھای عفو بين الملل، 

اين نھادھا در بيش از يازده نقش پوشالی . حرف ھای بيھوده و نفرت انگيز شان بيش از پيش مشام افغانھا را بيازارند

خود را آن رنگ سال کشتار و جنايت توسط نيروھای خارجی، طالبان و جنگساالران نزد مردم ما آفتابی شده و حنای 

به ھمدستی اياالت متحده در حق مردم ما روا داشت، نصب دوبارۀ » سازمان ملل«اولين جنايتی را که . باخته است

گی افغانھا بود، لذا از مرجع و نھادی که آلۀ دست جنايتکارترين کشور عصر حاضر جنگساالران بر سرنوشت و زند

پيمانانش در تالش است تا ضلع  به ھمين خاطر جنايتکار اصلی با ھمدستی ھم. باشد، توقعی بيش از اين نميتوان داشت

  .ديگر اين مثلث جنايت يعنی طالبان را نيز بار ديگر بر شانه ھای مردم سوار کند

نه امريکا و جنگساالران :  آگاھی از سرشت جنايتکارانۀ مثلث جنايت، نشريۀ پيشرو اولين نشريه ای بود که شعار دادبا

اکنون که ماھيت واقعی اين مثلث جنايت بر ھمگان روشن شده است، درستی اين ! و نه طالبان، قدرت به دست مردم

کنند که امريکا و اشغالگران ديگر برای نجات مردم ما از  میآنانی که ھنوز ھم فکر . شعار بيش از پيش ثابت می شود

شر طالبان و جنگساالران به اين کشور آمده اند تا برای ما دموکراسی را ھديه کنند، اکنون بايد ديگر شيرفھم شده باشند 

به جز ث جنايت، چشم پوشی از اين واقعيت و توقع بيشتر از اين مثل. که ھر سه در افغانستان جنايت می زايند و بس

  .     پاگذاردن بر وجدان چيز ديگری را به نمايش نمی گذارد

 

 

 


