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 Reports گزارشھا

  
  موسوی

  ٢٠١۵ جون ١١
  

  : تجاوز بر افغانستانيجايکی از نت

  ؟؟ باز ھم آغاز يک فروپاشی

  :قبل از ھمه لطف نموده، اين خبر را با دقت از نظر بگذرانيد

مين أن سرنوشت آنھا را تيي از سازمان ملل متحد در خواست کردند احقاق حق تعئیسکا و جزاير ھاوااقوام بومی آال«

  .کند

بيانيه ای را " ن سرنوشتيي برای تعئیائتالف آالسکا و ھاوا"، کار گروه مشترک "تاس"به گزارش خبرگزاری روسی 

 به بررسی شورای ی ماه م١١له روز أسمنتشر کرده و در آن از کشور ھای عضو ملل متحد درخواست کرد اين م

يس در ئی در باشگاه مطبوعات سونمايندگان اقوام بومی آالسکا و جزاير ھاوا. حقوق بشر سازمان ملل متحد بگذارند

  .و با خبرنگارن ديدار کردنديژن

اشغال سرزمين ھای  ۀ را به منزلامريکا، سياست ئی جزاير ھاواۀ، نمايندلئون سيو آالسکا و ۀ، نمايندرونالد باررنس

 و برگزاری ھمه پرسی ھا در  متحدآنھا قصد دارند وضع فعلی را با تکيه بر مکانيزم ھای صلح آميز ملل. خود ناميدند

  .مناطق خود اصالح کنند

  . قوم بومی آالسکا محسوب می شوندپولينزی ھا اقوام بومی آالسکا و اسکيموھا و آلئوت ھا

قراداد .  قرار داشتامريکا انجمن روس و ۀ تحت ادار١٨۶٧ تا ١٧٩٩ز سال  کشف شد و ا١٧٣٢آالسکا در سال 

 رسيد و اين ء ميالدی به امضا١٨۶٧ چ مار٣٠ر طال روز ال ميليون د٧.٢ به قيمت امريکافروش اين سرزمين به 

  .اعالم شد)  ـ ام۴٩ايالت  (امريکا يکی از اياالت ١٩۵٩سرزمين در سال 

 ئیھاوا.  مقام سرزمين خودگردان را دريافت کرد١٩٠٠ ملحق شد و در سال امريکاه  ب١٨٩٨ در سال ئیجزاير ھاوا

  . اعالم شدامريکا ) ـ ام۵٠ايالت ( ١٩۵٩در سال 

  :منبع خبر
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تاريخ سه قرن اخير افغانستان به وضاحت شھادت می دھد، مادامی که افغانستان از طرف يک نيروی متجاوز خارجی 
پاسخ گفته اند، سرانجام نه مورد تجاوز قرار گرفته و مردم افغانستان تجاوز را با جنگ آزاديبخش ملی تا دفع تجاوز 

تنھا، نيروی متجاوز مجبور شده تا ارادۀ استعماری اش را تابع ارادۀ آزاديخواھانۀ مردم افغانستان ساخته و کشور ما را 
زبونانه ترک نمايد، بلکه پس لرزه ھای جنگ مقاومت افغانستان، تماميت ارضی کشور متجاوز را نيز زير سؤال برده، 

اين امر را می توان ھم در دفع تجاوز انگليس که منجر به ازھم گسستن . ن کشور گرديده استمنجر به تجزيۀ آ
امپراتوری اش در بخشھائی از کرۀ زمين گرديد و ھم اضمحالل و تجزيۀ سوسيال امپرياليزم شوروی به وضاحت 

  . مشاھده نمود
از افغانستان گرديده، از جانب ديگر افکار درواقع غرش تفنگ مردم افغانستان، اگر از جانبی منجر به دفع تجاوز 

  .آزاديخواھانه را در درون قدرت اشغالگر نيز تحريک و باعث تجزيۀ آن کشور نيز گرديده است
اين که باز ھم تاريخ عين قضيه را شاھد خواھد گرديد و يا نه و آيا سرانجام تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا، 

 به ارمغان خواھد آورد و يا نه؟ سؤال بازيست که آينده می تواند جواب آن را ارائه فروپاشی نوع شوروی را برايش
بدارد، آنچه برای ما به مثابۀ فردی از افغانستان که کشورش مورد تھاجم جنايتکارانۀ امپرياليستی قرار گرفته، دارای 

ريدن و به دور افکندن پوسته و رويکش اھميت است، تالش به خاطر بيان واقعيت مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ما با د
و بردن اين طرز ديد و برداشت از واقعيت، در درون مردم کشور ھای متجاوز به خصوص »  القاعده-طالب«تحميقی 

  .امپرياليست ھای امريکائی، انگليس و ساير کشور ھای وابسته به ناتو، آنھم در نقاط آسيب پذير آنھا، می باشد
نار و ھماھنگی وظايفی که می بايد در داخل کشور انجام يابد، به يقين نه تنھا امر آزادی کشور تالش در جھت فوق در ک

 در کشور ھای اشغالگر، بستر مساعدی برای آزادی امکان مرکز گريزیما را تسھيل خواھد نمود، بلکه با تقويت 
  .مردمان آن کشور ھا را نيز فراھم می سازد

 

 


