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  کشتار ھای پی در پی امريکا در افغانستان
آن ھم کشتار مردم : ر ما به تعويق افتادنسبت گزارشات جريان انتخاباتی امريکا، ارزيابی يک حادثۀ تکان دھنده در کشو

از روز اول تجاوز به زادگاه ما، امريکا کماکان در .  ھوائی قوای متجاوز امريکا در افغانستان بودیما توسط نيرو

 سال تجاوز و اشغال کشور، ھزار ھا ١۶در طول . ًافغانستان انسان ھای بيگناه را می کشد و بعدا معذرت می خواھد 

ان ھا آخری اما نه تمامی، کشتار افغ. م بيگناه ما عمدی و يا سھوی، به خاک و خون افتادند و قتل عام شدندمرداز تن 

 ھا زخمی به ١٠٠مبر در شمال افغانستان در نزديکی قندوز  اتفاق افتاد که ده ھا مرده  و  نو٣توسط امريکا به تاريخ 

  . ک اشتباه بوددولت امريکا بار ديگر اعالم کرد که اين ي. جا گذاشت

کشتار اخير امريکا در افغانستان، فغان مردم ما را به آسمان ھا بلند کرد، اما دولت بی پايه و بی مروت افغانستان خم به 

يگان . بی تفاوتی دولت مستعمراتی کابل از آغاز تجاوز امريکا به افغانستان يک امر شناخته شده است. ابرو نياورد

در واقعيت خود دولت . الت امريکا صرف خاک پاشيدن به چشمان مردم ما بود به حمکرزیتصنعی  اعتراض

غمديدگان . مستعمراتی مشوق اين حوادث است که بتواند با قوت اجنبيان چند روز ديگری در مسند قدرت باقی بماند

د و خواستار خروج  امريکا را به شدت تقبيح نمودنۀحادثۀ قتل عام، حين مراسم جنازۀ دسته جمعی، اين حرکت وحشيان

  . نيرو ھای  متجاوز از افغانستان شدند و از قصابان بين المللی تقاضای جبران خساره نمودند

 مراتبه بيشتر زخمی ساخته ٣مردم ما را تا حل به ھالکت رسانيده و از  تن ٢٠٠٠٠٠طبق گزارش ھا، امريکا به تعداد 

قتل عام آخر چطور اتفاق افتاد؟ نيرو . ھديه شده است" رايگان"اين تحفۀ دموکراسی امريکاست که به افغانستان . است

ی اشغالگران ئھای دولت مستعمراتی درنواحی قندوز با طالبان در حال جنگ بودند که طبق معمول  از قوای ھوا

 به امريکائيان به خون تشنه که  ھر لحظه آروز دارند بکشند و ويران نمايند، با خوشحالی. امريکائی کمک خواستند

مردم عادی را کشتند و صد ھا از  تن ٣٢در نتيجه . تقاضای قوای دولت مستعمراتی جواب مثبت داده و وارد عمل شدند

  . باشد اوبامااين می تواند بھترين افتخار برای ادارۀ رو به پايان. تن را زخمی و معيوب ساختند

اين ادعا يک . که وارد صحنه گردد ره نداشت، مگر ايندولت امريکا اعالم کرد که قوای ھوائی امريکا در افغانستان چا

ضرور است که در ھر عمليات نظامی،  بايد اول شرايط را مطالعه کرد و وضع را مورد ارزيابی . دروغ محض بود

ضد  هبار ھا اتفاق افتاده است که به منظور انتقام جوئی، يک قومندان از قوای  امريکا ب. ًقرار داد، بعدا داخل اقدام شد

که، چطور  تعجب اين. قومندان ديگر درخواست کمک نموده که نتيجۀ آن  کشتار ھای بی دليل و انتقام جويانه بوده است
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شايد خود قوای امريکا از بيکار بودن و  نکشتن خسته . خورد و آفت می آفريند امريکا فريب يک قومندان محلی را می

تار، اول اعالم می نمايند که به خاطر امنيت امريکا دست به اين کشتار بعد از ھر کش. روند شوند و عقب بھانه می می

ھمين جا صدق " اول بکش، بعد معذرت بخواه"ضرب المثل ". ببخشيد، اين قتل عام اشتباه بود"زده اند، دوم می گويند 

  .  می کند

عام بيشماری ھای  بماند، ما شاھد قتل که استقالل و حاکميت افغانستان اعاده نشود و افغانستان در اشغال باقی تا زمانی

تقصير با متجاوزين نيست، تقصير با رھبری کثيف و ضد ملی است که به اين کشتار ھا به وجد می آيند و . خواھيم بود

  . را جشن می گيرندخود طوالنی شدن عمر سياسی 

 

  

 

  


