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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 شيری .م .ا

  ٢٠١۴ جون ٢٠
 

 ... و نئونازيسم بوکوحرام، جبھةالنصره، »داعش« القاعده،

  آنگلوساکسونی سازمانيافته جنايتکاران يا

 دست هب تکريت و موصل شھرھای تسخير متعاقب مستقل ھای رسانه و یئ رسانه ناتوی ۀگسترد گزارشات به بنا

 عراق، وخيم اوضاع مناطق، اين در مستقر عراقی نظاميان جمعی فرار و گذشته ۀھفت اوايل در »داعش« تروريستھای

   .گرديد وخيمتر

 امپرياليستی ھایدولت( آنگلوساکسونی ۀسازمانياف جنايتکاران که جھانسوزی آتش و توحش ويرانی، کشتار، جنگ،

 ور شعله ای فزاينده طور هب برافروختند، آن یاجزا تسخير و تجزيه و ١٩٩٩ سال در يوگسالوی به حمله با )غرب

   .کشيد فرو خود کام در را عراق ٢٠٠٣ سال در افغانستان، ٢٠٠١ سال در و گرديد

 جمله از جھان، کشورھای از کثيری شمار و گرفت خود هب جھانی ابعاد رفته رفته آنگلوساکسونی آتش ھای شعله

 ،اليبي يمن، تونس، مصر، مالی، سودان، عاج، ساحل مولداوی، قزاقستان، قرقيزستان، اوکراين، گرجستان، جمھوريھای

 بھار« ،»رنگی انقالبات« مانند مختلف عناوين تحت را ... و ھندوراس ونزوئال، مرکزی، فريقایا نيجريه، سوريه،

 در عظيم، آتش اين ۀھيم ۀھم که است واضح البته، .درنورديد تروريستی حمالت و نظامی تقيممس مداخالت يا »عربی

 روش کاربست با شرقی اروپای کشورھای ھمه و آن اقتصادی -اجتماعی ساختار تخريب و شوروی اتحاد ۀتجزي جريان

 پيمان به آنھا اتفاق هب قريب تاکثري جلب سپس، و »رنگی انقالبات« و ناسيونالستی عناوين تحت و مستقيم مداخالت

 ئی،امريکا سازی جھانی و قطبی تک جھان ايجاد دھشتناک، افروزيھای آتش اين از ھدف .شد آماده ناتو تروريستی

 تقويت و حفظ و جھان ۀھم کردن ئیامريکا روشنتر، عبارت هب جھان، سراسر بر امريکا وریتامپرا ۀسلط گسترش

 را اسرائيل که است ذکر به الزم اينجا در .ھست و بود اسرائيل - خاورميانه منطقه در واقع آن کل فرماندھی مخفی ستاد

 بين شده عالمتگذاری و شده شناخته رسميت هب مرزھای نداشتن علت هب المللی بين مدون موزاين و قوانين اساس بر

  .ناميد کشور يک توان نمی المللی

 در که است آن کل فرماندھی مخفی ستاد و جھانی امپرياليسم مشخص ۀمحدود بدون نظامی پايگاه يک واقع در اسرائيل

 اين ولذا، .اند گرفته اسارت به کرده، جمع آنجا در عالم اکناف و اطراف از مختلف طرق به را يھودی ميليون سه حدود

 .است باهاشت ھستند، جھانی افروزان آتش و ساالران جنگ تصميمگيری مراکز بروکسل يا لندن واشنگتن، که تصور

  .شود می ابالغ بروکسل يا لندن واشنگتن، به ءاجرا برای و صادر آويو تل از جھانی دستورکار و جنگ فرامين
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 جمھور رؤسای ۀھم که واقعه اين يادآوری با اما .برسد نظر هب غيرواقعی يا و عجيب اول نگاه در فوق مدعای شايد

 صھيونيسم با خود بيعت ۀنام و کرده سفر اسرائيل به مقام، اين به انتصاب از قبل -جھانی امپرياليسم ۀسرکرد - امريکا

 بوش، جورج کلينتن، بيل :آخريھا ھمين ،مثالً  .کند می تأئيد را مدعا صحت گذارند، می ندبه ديوار شکاف به را جھانی

  .کردند چنين باشند، سفيد کاخ دار پرده ساله چھار ۀدور دو شدند موظف کدام ھر که اوباما کبار

 پايگاه ايجاد با ويژه هب غرب که دارد ضرورت ھمواره سبب بدان آن از مشخص تعريف ۀارائ و اسرائيل يادآوری

ھاشومير، بيتار، نوتريم، سپاه يھود، لشکر يھود، ليحی،  مانند تروريستی گروھھای کمک هب اسرائيل نام هب نظامی

 درخشانی تجارب، خاورميانه نفتخيز منطقه در اين پايگاه اتسل و ھاگانا در سالھای بعد از جنگ جھانی اول تا تأسيس

 ساير در تجارب، اين به استناد با غرب .اندوخت سازمانيافته جنايتکاران و تروريستی گروھھای تربيت و تشکيل در

 و نژادی ملی، تعلقات و اجتماعی سنن فرھنگ، ثروت، موقعيت، با متناسب نيز جھان ژئوپليتيک اھميت دارای مناطق

 مختلف عناوين و اسامی تحت را آدمکش و تروريستی دستجات و گروھھا منطقه، ھر خلقھای مذھبی -دينی اعتقادات

 جيش ابوسياف، جندهللا، طيبه، لشکر طالبان، سرخ، بريگادھای فاشيسم، گالديو، النصره، جبھه ،»داعش« القاعده، مانند

 منطقه ھر ثروتھای و منابع بر خود ۀسلط به بخشيدن ابديت ورمنظ هب غيره، و الشباب بوکوحرام، کنتراھا، العدل،

  .داد توسعه

طور مرتب و ه در قرون وسطی به اين سو، ب» رنسانس «ۀخصوص پس از ھياھوی عوامفريبانه غرب ب مجموع، در

ی ھان از توحش دولتھاجتا کنون ھيچ خلق و کشور . منظم مرتکب جنايت عليه بشريت شده است و کماکان می شود

در اشکال تحکيم و تقويت » رنسانس«جنايات ھولناک غرب عليه بشريت جھان پس از . غربی در امان نمانده است

 جنگی ويرانگرانه تر و فاجعه بارتر از -»جنگ سرد«نظام استعماری کھنه و سپس نو، دو جنگ جھانی خانمانسوز، 

فئودالی، زايش و پرورش امپرياليسم، ايجاد و تأسيس  احياء و مدرنيزه کردن برده داری و دو جنگ جھانی اول و دوم،

ايدئولوژيھا، باندھای مافيائی و شبکه ھای تارعنکبوتی فراماسونری، صھيونيستی، فاشيستی و تروريستی، تشکيل و 

بر  و اسرائيل و اختفای ستاد فرماندھی کل خود در اسرائيل، تجزيه و تقسيم کشورھا امريکاتقويت کشورھای جعلی 

ی، کودتاھای نظامی، توطئه ھا و دسيسه ھای ئجنگھای منطقه ، »ل تروھر چه کوچکتر، بيشتر قابل کنتر « نظريهاساس

متعدد، تالش و انجام آزمايشات مستمر در جھت تغيير سرشت انسان، جھانی کردن اعتياد به انواع مواد مخدر و 

تبليغ و ترويج قتل، خشونت، نفرت و دامن زدن به تفرقه، ...  آزمايشگاھی مثل ايدز، سرطان،ۀبيماريھای واگير و کشند

نداز، تفرقه بي «ھاھمسايه با پايبندی به روش انگليسويژه، خلقھا و ملتھای ه خصومت و دشمنی بين خلقھای جھان، ب

 بنيان ۀمثابه ا ھدف نابودی خانواده ب انواع انحرافات و انحطاطات اخالقی، ھمجنسبازی بۀ، رواج گسترد»حکومت کن

در يک کالم، غرب عامل و . وقوع پيوسته و می پيوندده ب... جامعه، جاسوسی از ھمه و جاسوس و مزدورپروری و

 بشريت جھان در تاريخ بوده، ھست و اگر تغيير و تحولی بنيادی در جھان روی ندھد، ۀمسبب تمام تيره بختی ھای ھم

   .ھمچنان خواھد بود

 و ئیامريکا سازی جھانی ھای برنامه خالف جھان اوضاع امروز ،غرب رنسانس »مشعشع« آوردھای ره رغم هب

 مناطق از اقيانوسی ماورای گران سلطه اخراج جھت در جھانی، امپرياليسم فراماسون - صھيونيست سران انتظار

 بين جويان سلطه ۀسارقان منافع تنھا نه آن، تبع به حوادث، روند .رود می پيش سلطه تحت کشورھای و ژئوپليتيک

 جدی بسيار تھديد با خاورميانه ۀمنطق در جمله از را آنھا کل فرماندھی مخفی ستاد موجوديت و امنيت حتی المللی،

  .است ساخته مواجه

 و تھاجمات پياپی ھای رسوائی به توجه با و جھانی حوادث روند چنين به توجه با غرب امپرياليستی دولتھای

 تداوم برای تالش در خود، مستقيم فرمانروائی ۀمحدود داخل در حتی و جھان عمومی افکار در نظامی الگريھایاشغ
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 خصوصی ارتشھای و یئ حرفه آدمکشان تروريستی، گروھھای جھان، سراسر بر سلطه پليد اھداف و ھا برنامه اجرای

 جندهللا، طيبه، لشکر طالبان، سرخ، بريگاھای شيسم،فا گالديو، النصره، جبھه ،»داعش« القاعده، واتر، بالک قبيل از

 ھر شرايط و اوضاع با متناسب مختلف ادوار در که را ينساير و الشباب بوکوحرام، کنتراھا، العدل، جيش ابوسياف،

 تصوری ھر .است کرده خود استعماری برانداز خانمان جنگھای وارد است، کرده تسليح و تربيت سازماندھی، منطقه

 دور تنھا نه نکند، تلقی امپرياليسم ۀسلط ابزارھای ناپذير یئجدا یاجزا را آدمکش و مزدور دستجات و گروھھا ناي که

 آن جرايم در شراکت ۀمثاب هب و بشريت عليه غرب جنايات و جرايم از کامل حمايت و تأئيد یامعن هب بلکه، واقعيت، از

 جھان، ۀنقط ھر در خصوصی ارتشھای و تروريستی دستجات و گروھھا ھمه  و جھانی امپرياليسم کلی، طور هب .است

   !معلول از نه شود می ناشی علت از مشکالت ۀھم .دارند ھم با معلولی و علت ۀرابط

 و پوشاک تغذيه، سوخت، تجھيزات، جنگی، ادوات و ابزار مھمات، تسليحات، ھمه اين نداند که کيست امروز جھان در

 حساب هب اساساً  آنھا یئ منطقه ۀنشاند دست دولتھای و امپرياليستی دولتھای را ستیتروري گروھھای ملزومات ساير

 رژيمھای پھبادھای بايد اصوالً  بود، می اين از غير اگر .کنند می تأمين جھان مردم عمومی ثروتھای تاراج و رالد چاپ

 زير را ديگر کشورھای برخی و يمن افغانستان، پاکستان، روستائيان مستمر طور هب که غرب فاشيستی -تروريستی

 يک با را سازمانيافته جناياتکاران یگروھھا اين موجوديت دفتر توانستند می رسانند، می قتل به آميز جنون بمبارانھای

 نظر زير را جھان تمام که غرب نظارتی -جاسوسی پايگاھھای و ھا ماھواره نه، گر و بپيچند؛ ھم در آسا برق ۀحمل

  .گرفتند می را آنھا سرکوب دستور آويو تل از و ثبت را تروريستی گروھھای تحرک رينکوچکت بايد دارند،

 - تروريستی جنگ فرمان و است غرب مادرزادی ۀلک يغماگری و ويرانی ھجوم، کشی، نسل تروريسم، :گفتار ۀخالص

 در اروپا، شرق در يا خاورميانه ۀمنطق کشورھای ساير و سوريه عراق، در امروز که )نيابتی جنگ( استعماری

 به ءاجرا برای و صادر جھانی امپرياليسم کل فرماندھی مخفی ستاد از دارد، جريان جھان مناطق ساير و اوکراين

 -انگل اسپانيا،( سلطنتی رژيمھای حاکميت تحت اساساً  که غربی آن غرب، .است شده ابالغ بروکسل و لندن واشنگتن،

 کانادا، مانند کوچک و بزرگ ۀمستعمر دھھا با لنداھ ،اروین موناکو، اين،اشت ليختن ،يدنسو نمارک،د ،جيمبل ستان،

 اداره )امريکا جمھوريخواه و دمکرات حزب دو( مافيائی -خاندانی يا )... آندورا، گرانادا، جامئيکا، زالندنو، استراليا،

 مانند ،»افراطی سالما تروريسم« نقاب پشت در را خود تروريستی -فاشيستی سيمای شد موفق چه اگر شود، می

 باندھای آوردن کار روی با گرديد ناچار اما سازد، پنھان خاورميانه ۀمنطق در غيره و جبھةالنصره القاعده، ،»داعش«

 ۀھم از ھدف ،طبيعتاً  .دھد نشان علنی و عريان طور هب اوکراين در را آن يف، کی در مسلحانه کودتای راه از نئونازی

 روسيه جمله، از جھان، و منطقه کشورھای و خلقھا حق هب مقاومت و مبارزه شکستن بشريت، هعلي جنايات و جنگھا اين

  .است امريکا جھانی وریتامپرا سازندگان صليبی يورشھای بلمقا  در جھانی مقاومت نيروھای پيشقراول ۀمثاب هب

  ١٣٩٣ جوزا -خرداد ٢٩

  

  :يادداشت

 گيرد، می قرار تقابل در اش روسی ھمتای با امريکا امپرياليزم نافعم جھان نقاط از بعضی در کنونی، مقطع در که اين

 پيشقراولی نقش که بين رسد چه تا داد، قرار غرب امپرياليستی ضد مقاومت شامل بتوان را روسھا که نيست معنا بدان

 - ھا، کشور ساير بر مخفی و علنی تجاوزات از ای کوھواره بار زير در نيز آنکشور خود چه داشت؛ ارزانی وی به را

  .باشد می غرق گلو تا - است غرب با ھمکاری اين نمونۀ روشنترين و بزرگترين مثابۀ به افغانستان

 AA-AAپورتال ادارۀ

  


