
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 نذير دلسوز

  ٢٠١۶ جنوری ٠١
  

 

  آيا چشم ذره بين و ذره شمار راديوی صدای امپرياليزم امريکا
  واقعيت ھای خونين افغانستان را نمی بيند ؟

  
 و  در دروغ پراگنی،  ساعته دارد٢۴نشرات  عمدۀ دنيا راديوی بی بی سی که به زبان ھایبر ھمگان معلوم است که 

در رابطه با رھبر (ش آن را در صفحات ھمين فيس بوک  نق .زبانزد عام و خاص است ذھنيت سازی دست دراز داشته 

رفيق ) .  مشاھده می توانيماتی امپرياليزم  و پيشوا تراشی  برای  کشور ھای مورد نظر سازمان ھای اطالع سازی

 خلق ايران در صفحات فيسبوک  نقش  بی بی سی را در ذھنيت سازی مردم ايران به ئی  عضو چريک ھای فدا"بابک"

 . ت تشريح کرده استاحخمينی جالد با وض ساواک ايران ،) اطالعاتی(يک تن از عوامل استخباراتی طرفداری 

دراين راستا ... لمان و فرانسه و اسرائيل واامپرياليزم جھانی مثل راديو ھای موازی با اين راديو ساير راديو ھای  

  .دارد  نشرات دارند که درپيشاپيش آنھا راديو صدای امريکا گام بر می

ما از راديوی  کشوری که جنگ مقاومت  ضد تجاوز شوروی را از مسير اصلی اش منحرف ساخت و  سر زمين مان 

اين فضالت مليت آزاديخواه و سر ...  مال عمر و، حقانی،گلبدين حکمتيار(مثل د ساخته اش وسط اجنت ھای سر بانرا ت

به خاکدان خاک برابر  نمود و ھست بود  مان را به آتش کشيد وتمام زير ساخت ھای  سياسی ، اقتصادی ، ) بلند پشتون

به ياری سگ ھای زنجيری اش  اخوان نظامی و فرھنگی مان را نابود کرد و زمينه را برای تجاوزش به افغانستان 

،  نشانده اش دارندجھادی و طالبی و پرورش يافتگانش در کشور ھای غربی که امروز سمت ھای مھمی در دولت دست

 تجاوز های را که  عليه  واکنش ھای ھمه جانب سال قبلش به افغانستان١۵که مردم عليه تجاوز طوری مھيا ساخت ؛  

 توقع داشته باشيم ئی؛ چطور می توانيم از چنين راديو در صد آن را ھم تبارز ندادند ۵؛ حتا ه بودند ی نشان دادروشو

شور ما  ھر آن به که توسط ارتش خود و شرکايش در ک(د ھای تباھی آفرين کنونی  و رخدا که واقعيت ھای خونين 

  .منتشر سازد را با صداقت و شفافيت ، تحليل و تفسير و ارزيابی  نموده ) وقوع می پيوندد

آگنده  از به ھم اندازی و افتراق بين مليت ھا ، ) به اصطالح از زبان يک عضو سيا(»صدای امريکا«گپ و گفت 

 ھرکی ؛ اگر ذره ای  از وجدان عاقل در وجودش ھمه جانبه نگر.اقوام و تبار ھای باھم برادر افغانستان می باشد 

ً ناتوئی و شرکای جھانی شان عمدتا - تجاوز ارتش اشغالگران امريکائی  سال ١۵، نمی تواند انکار کند  که طی  باشد

و مناطقی را که آنان درآن اقامت  دارند ھر روز و  به کشتار ھای دسته جمعی پشتون ھای افغانستان مشغول بوده اند

 بھانۀ طالب قتل زنان و مردان پشتون را به. ھر شب باراکت و بمب و خمپاره و توپ و تانک و ماشيندار می کوبند 
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درستی می  را باين. دار و ندار شان را به آتش می کشند . به زنان شان تجاوز دسته جمعی می نمايند . عام می کنند 

دانند که در درازنای تاريخ افغانستان ، درخيزش ھای تمام مردم عليه تجاوزات از خارج ، اين مليت بسيار شجاع 

سه جنگ معروف افغان با انگليس که . ار ھای دلير و فداکار کشور بوده اند پيشقراول و سر صف ساير اقوام و تب

) راديو صدای امريکا (تفسير و تحليل اين راديو.  جھان سياست را به حيرت دچار نموده بود ، شاھد اين مدعاست 

ه عکس اجنت ب و کسب آراء  برجسته  ساخته شده و» ھمه پرسی« در به اصطالح  اين اجنت روس را"عبدهللا"نقش 

 اين به وضاحت نشانگر دامن زدن به آتش افتراق ملی و ازھم پاشی وحدت ؛ به -! را کوبيده ) اشرف  غنی(خودش 

بايد به مثابۀ  [جاوز و اشغال امريکا  می باشد  خصوص پيشگيری از وحدت رزمندۀ تمام افغانھای مقيم کشورعليه ت

ه مريکا از دورۀ اول صدرات داوود خان به فکر تسخير افغانستان  نقشامپرياليزم تجاوزگراجملۀ معترضه  نوشت که 

 در ماه  ُنيکسن معاون رئيس جمھور امريکا ريچاردنقطۀ عطف آرمان اشغال افغانستان سفر . مندانه  گام برداشت 

   .]کابل بود   از١٩۵٣مبر دس

 دست ۀھمه و ھمه ساخت....  القاعده ئی وطالبی، داعشی، حتا کور و کــر و الل  ھم تا کنون دانسته که جھادی،

کور ھم می فھمد که « :به مصداق اين مثل معروف افغان ھا . امپرياليزم جنايتکار و غارتگر امريکا و يارانش می باشد 

واقعيت ھای خونين ) »راديوصدای امپرياليزم امريکا«ن بخوا(» صدای امريکا«آيا چشم بينای راديو » شور است دلده 

 و حفظ مالکيت ًافغانستان را نمی بيند ؟ مسلما می بيند به وضاحت و شفافيت می بيند؛ مگر کسب منافع آزمندانه

 .اجازۀ اين را برايش نمی دھد که واقعيت را بيان نمايد )  در واقع حفظ بقايش(امپرياليستی 

لگران ھم از جھادی و طالبی و بروکراتان و تحصيل يافتگان تمام جنايتکاران و خاينان ورھزنان و آدمکشان و چپاو

قرار گرفته سگ دوی ی ھائی که در رکاب دولت دست نشانده ئھمچنان پرچمی و خلقی و خادی و شعله (فروخته شده 

در خدمت   سال اشغال کشور١۵ھمه مربوط به تبارھا ، اقوام و مليت ھای کشوراند که به طور اخص  طی ) می کنند

رياليزم امريکا و شرکاء قرار گرفته اند و انقياد و تسليم طلبی را ترويج و تبليغ می کنند و  با ميھن پرستی و اسالم امپ

صدای امريکا چرا از اينھا نامی نمی برد و فقط و فقط در . نمائی ھای  دروغين و تھوع آور به فريب مردم مشغولند 

  . می باشد  ) - طالب - دن آنان در وجود ساختۀ ھای دست خودشان آنھم کوبي(رکز تبليغاتش  کوبيدن پشتون ھا م

 را اين راديو و ساير راديو ھای امپرياليستی به سمت نطاق و - از ھر کشور -خود فروشان از ھر قوم  و تبار و مليت 

ن  ننگ مليت اي» عبدالباری جھانی«استخدام کرده است ؛ ازھمين راديو .... گوينده و مفسر سياسی و خبر نگار و 

تحصيالت عالی اش  که سيد ظفر ھاشمیھمچنان . پشتون به سمت وزير فرھنگ در دولت دست نشانده فعلی گمارده شد 

سانس خود را ي اياالت متحده تکميل کرده و سند ل»جان ھاپکنز«دانشگاه  از را تا درجۀ ماستری در رشته مديريت عامه

 راديو تلويزيون آشنا صدای امريکا است از و ژورناليزم به دست آورده  در رشتۀ علوم سياسی»مريلند«پوھنتون  از

اجنت  "اشرف غنی"به حيث معاون سخنگوی اکنون )  وظيفه اجراء می کردۀ آن راديوخبرنگار و گويند به عنوانکه (

سازمان ملل «ن در  از راديو بی بی سی به نمايندگی افغانستا"ظاھر طنين". نازدانۀ امريکا  وظيفه اجراء می نمايد  

  .  مقام يافت یارتقا» متحد 

 و يک تسمه  به امريکا  بسته منھای انسان ھای شريف اما ساده انديش و خوشباور و آنانی که  به ھزار(مردم افغانستان 

  ٢٠١۵ دسمبر ٣١دلسوز . فريب نشرات  راديو ھای کشور ھای امپرياليستی را نخواھند خورد ) اند

-------------------------------------------------  

  :صدای امريکا 
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نجاه سال ديگر دوام داده خواھد پ جنگ افغانستان توسط امريکا تا: "کارمند پيشين سازمان جاسوسی و ارتش امريکا ((

 ،به خاطر نفت و کشورھای قدرتمند جھان ھمچون چين بلکه اين جنگ. نيست خاطر القائده، طالبان و داعشه اين ب. شد

داعشی  نجاه ساله از يک سو طالبان و و دوام اين جنگ پء اجراۀکه وسيل نتيجه اين " . ھندوستان و ايران است،روسيه

طالبان و فاشيستھای پشتون اين قضايا را  ممکن است. از سوی ديگر عظمت طلبان و فاشيستھای قوم پشتون ھستند ھا ؛

. ندپيدا ک کند تا اين جنگ دوام ھمان نادانی افکار فاشيستی شان کمک میاگر ھم ندانند  .بدانند و دانسته وسيله شده اند

 که فاشيستھای ھائیيکی از شعار. رسد می د غربی ھم در اين ميان به مقصد خودامريکا و ديگر کشورھای زورمن

د طالبان را کن اين شعار پوچ و خانمان برانداز پاکستان را تحريک می , ديورندخواھی است  ادعای،دھند پشتون می

توان  حتی می. خواھند را می تجھيز و اکمال کند تا به جنگ دولت افغانستان بروند ؛ دقيقا امريکا ھم ھمين ، آموزش

 به "اشرف غنی" کاری کرد که ًلناامريکا در انتخابات ع. است گفت پاکستان ھم خودش ابزار دست امريکا قرار گرفته

اشرف "اما   بود؛ه برندءآرا% ٧٠ با "عبدهللا"حقيقت واقف ھستيم که داکتر که ھمه به اين  دیوبا وج. قدرت برسد

بسيار عالی برای دوام جنگ تمام فاشيستھا و  ۀوسيل.  امريکا و انگليس بودۀچون ايشان مھر.  را تحميل کردند"غنی

. است ريکا چی می خواستهدانيم و آشکار شده که ام دوربر او جمع شده بودند ؛ حاال می ديورند خواھان فاشيست پشتون

 بر رياست شورای "حنيف اتمر"نشاندن  . مطلق پشتيبانان او مزدور امريکا و انگليس بوده انديت و اکثر"اشرف غنی"

بر امروز يک فرمانده صد نفری ارتش اگر . مستقيم انگليس صورت گرفته بلکه به دستور. امينت ملی اتفاقی نيست

شورای امنيت ملی يا خود اشرف  بايد تماس بگيرند به وزارت دفاع. حق ندارند دفاع کنندطالبان حمله کردند  پايگاه شان

  )) . .يق را بيان کرده اندا ھمين حقدچندين فرمانده ارش. بايد بميرند اگر نه. جازه دفاع داده شده که خوبااگر . غنی

 

 

 
 


