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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ مارچ ١۴

  

  !شتبرافرابايد دار را چوبه ھای 
  

  خوانديم که باز ھم يک تن از سربازان جنايت پيشۀ امريکائی، اين محصول ناب سيستم جنايتکار پرورھادر خبر

 خانوادۀ دھقانی به قتل عام يکامپرياليستی، با شقاوت و دد منشی وصف ناپذيری در نيمۀ شب با تجاوز برحريم 

تمام اعضای آن خانواده اعم از اطفال، زنان و مردان پرداخته، به دنبال آن تمام افراد خانوادۀ مجاور را نيز به گلوله 

ن آن محل و زخمی ساختن عده ای ديگر، سرمست از بادۀ ناب  تن از باشندگا١۶بسته، در کل با به خون کشيدن 

ايتکارانه اش را به سان قھرمانان افسانه ئی به دوش ربوطه، مراجعه و مسؤوليت کردار جنخون خلقھا به قطعۀ م

  .گرفت

 از يکی تانبا داساندکی شما را قبل از آن که به اين جنايت آشکار و ابعاد مختلف آن بپردازم، بد نخواھد بود ھرگاه 

  . سال قبل آن را خوانده ام ، آشنا بسازم۵٠ الی ۴٧از کتابھائی که حدود 

که خود به اتھام قتل ھای " کارل چسمان"بود، از طرف مترجم اسم نويسندۀ کتاب" تبھکار کوچک"اسم آن کتاب 

 امريکائی که از طرف قھرمان کتاب جوانی بود. متعددی در سلول مرگ منتظر اجرای حکم اعدام بود، قيد شده بود

  .صدا زده می شد"بودی"دوستانش به اسم 

را در يک دادگاه نظامی در حالی نشان می دھد که از طرف څارنوال دولت " بودی"نويسنده در بخشی از کتاب، 

  .فدرال به اتھام جنايت عليه بشريت که کشتن افراد غير نظامی يکی از موارد آن است، به محاکمه کشانيده شده است

خالف تمام " سرباز قاتل"قھرمان داستان و يا ھمان " بودی"تا جائی که حافظه از آن جريان چيزی با خود دارد، 

 می دھد و تالش می ورزد تا انجامبه و نجاتش از چوبۀ دار تالشھائی که وکيل تسخيری اش به غرض دفاع از وی 

نمايد، با صدای بلند قاضی و ھيأت منصفۀ محکمه معرفی " انسان روانی"و " بيمار"وی را در ھمان مقطع زمانی 

  :را به نبرد فراخوانده می گويد

اين تالشھا ھرقدر ھم حرفه ئی و مبتنی بر موازين . تمام حرفھای آقای وکيل تالشی است به غرض نجات من«

ن است که ماھيت اين تالشھا به خاطری برايم توھي. حقوقی اياالت متحدۀ امريکا باشد، برای من توھينی بيش نيست

و اساس وظيفه ام را زير سؤال برده در عوض آن که از آنچه انجام داده ام تقديری به عمل آيد، می خواھند به بھانۀ 
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  .مريضی تلويحاً قھرمانی ام را جنايت معرفی بدارند

  ! آقای قاضی

از اين بود که از من می من از شما می پرسم، ارتش من را به چه منظوری بدانجا اعزام داشته بود؟ مگر غير 

ونه شناختی نداشتم، نه با من دشمنی داشتند و نه ھم ضرری از  آنھا ھيچ گکه اصالً باخواست تا کس و يا کسانی را 

آنھا برايم رسيده بود، بکشم تا حاکميت بالمنازع کشورمان بر کرۀ ارض دست نخورده باقی بماند؟ اگر اينطور نبود، 

 بگذارند تا به زندگی بخور و نمير خود ادامه دھم، سر از جنگل ھای ويتنام در آورده و چرا به عوض آن که  من را

  نقل به مضمون - »م بجنگمچ گونه مناسبت شخصی با آنھا نداردر سرزمينی که به من تعلق ندارد و با مردمی که ھي

 صفحه را به خود ٢٠ش از وقتی بعد از اينھمه سال آن کتاب را در ذھنم ورق زده جريان آن محاکمه را که بي

استگاه و مواضع طبقاتی اش در بينم که آن نويسنده صرف نظر از خاختصاص داده بود، به خاطر می آورم، می 

کل، ضمن آن داستان تمام سيستم امپريالزم را به محاکمه کشانده در واقع با به محاکمه کشانيدن سيستم، سيستمی که 

 دست به خون انسانھای فظ منافع سرمايه داران و صاحبان اصلی امريکااز افراد کشورش می خواھد تا جھت ح

ران اصلی کسانی اديگری بيااليند، به جھان می فھماند که اين سرباز و يا آن سربازمالمت نيست، قاتالن و جنايتک

 و کاشانۀ شان  که برای تزئيد سرمايه ھا و بسط و گسترش حاکميت استعماری و غارتگرانۀ شان افراد را از خانهاند

دور تر از خانه و فاميل آنھا را به غرض کشتار و قصابی ديگران می فرستد و وقتی کيلومتر دور داشته ده ھا ھزار 

جنايت و آدم کشی آنھا از پرده بيرون افتاد باز ھم آمران آن ھمه قتل و جنايت ردای جالد از تن بيرون نموده چون 

  .دۀ يک کشيش به دادن درس اخالق آغاز می نمايند و اعضای کابينه اش با لبا"اوباما"

و خشونت ھدف استقرار عمل شدت افزودن بر غگو و عوامفريبان بی آزرم ھمان طوری که با واين لباده پوشان در

استعماری شان را در نظر دارند، وقتی گربۀ زاھد ھم می گردندھيچ ھدفی به جز تحکيم ھمان مناسبات و گسترش 

  .ارند، فقط اسباب و وسايل برآوردن ھدف تغيير می يابدھدف را در نظرند

  :آنچه در چنين بازی دوگانه از طرف جباران تاريخ، نبايد از ديده به دور ماندنکات آتی می تواند باشد

و چه ھم در واقعيت امر به وسيلۀ پيام آوران مرگ " بودی" اين چنين جنايات، چه به صورت داستانی آن توسط -١

بازان ناتو و در پيشاپيش ھمه جنايتکاران امريکائی، نه می تواند کار فردی باشد و نه ھم نتيجۀ عملکرد و نيستی سر

  :يرا ز. يک انسان روانی

به خاطری نمی تواند محصول کار فردی باشد، که ھيچ قطعۀ عسکری در ھيچ کجای دنيا نه مھمان خانه است و نه 

ربش باز و ھر کسی بتواند ھرزمانی دلش خواست از آنجا خارج و يا که د" خانه بوبو"ھم به اصطالح مردم کابل 

در يک قطعۀ عسکری آنھم در نيمۀ شب به خاطر حفاظت افراد، حتا گشت وگذار در داخل خود . مجدداً داخل گردد

و قطعه بدون داشتن اسم شب غير ممکن است تا چه رسد به اين که، فردی بخواھد کامالً مسلح از آنجا خارج شده 

کسی که يک روز در داخل يک قطعۀ عسکری و يا چيزی شبيه آن سپری . بعد از ارتکاب جنايت به آنجا برگردد

اجازه الزم است تا روز به آن قطعه حتا در ھنگام مسلحانه نموده باشد، اين را می داند که برای خروج و دخول 

 و آنھم در منطقۀ جنگيی مانند پنجوائی که شبنوکريوال دروازه مانع خروج و دخول نگردد تا چه رسد به ھنگام 

مناديان استعمار در عين حالی که می کوشند آن منطقه را شامل مناطق تحت نفوذ طالبان نشان دھند فراموش می 

نمايند بگويند که از کدام زمان بدين طرف، سرباز ناتو اعم از امريکائی و يا غير آن اين جرأت را يافته که نيمۀ شب 

  ئی از قطعه بيرون شود؟اھبه تن

اندکی دقت در آنچه رسانه ھای خبری امپرياليستی نشخوار می نمايند و آنھا را در پيوند با شرايط نظامی حاکم در 
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منطقه مرور مجدد نمودن به انسان می فھماند، که در جنايت پنجوائی به ھيچ صورت پای عملکرد يک سرباز در 

بر سرش زده سه ساعت گذشته از نيمۀ شب از خواب برخاسته، با عبور از ميان نيست، تا چنان فردی گيس معده 

 انسان بيگناه و مظلوم و مجروح ساختن تنی ١۶تمام موانع امنيتی داخل قطعه، به قريۀ مجاور رفته بعد از کشتن 

  . چند ديگر به قطعه اش مراجعه نمايد

 چون ممتازیغگويان و شود حتا اگر گويندگان درچنين داستان محير العقول و مسخره ای از طرف ھرکسی که گفته

، می تواند از طرف کسانی مورد پذيرش قرار گيرد که ھم باشد" عفريت شقاوت" و وزير خارجه اش "اوباما"

  .ظرفيت دماغی اش پائنتر از انسان نيندرتال باشد

  :باشدبوده   عملکرد سربازان اشغالگر در گذشته ، قضيه نمی توانسته به غير از اينبر مبنای

گروپی از افراد قطعۀ مستقر در پنجوائی به مانند ھميشه به منظور سرکوب خلق ما به شکار شبانه پرداخته، دسته 

جمعی و به فرمان آمر قطعه و اجازۀ شخص فرمانده کل قوای متجاوز در داخل افغانستان و با تکيه بر سياست 

جاور حمله برده بر ھرجنبنده ای آتش کشوده ، ھمه را به خاک جنگی کاخ سفيد و مستأجر سياه کردارش، به قريۀ م

و خون می کشند، و چون در بين تمام کشته شدگان و زخمی ھا حتا يک نفر را نمی يابند تا برچسب نخ نمای طالب 

و  جنايتکار "یاوباما"غگوی قرن وو القاعده را بر دامنش بچسبانند، داستان يک سرباز را جعل می نمايند، تا در

وزير خارجه اش اين عفريت شقاوت و جنايت، مجبور نباشند حين چين بر جبين افکندن و غمزه آنچنانی يک 

به خصوص و با در نظر داشت خون . ار داماد در مقابل رسانه ھا باز ھم از عمليات شبانه دفاع نمايندعجوزه ھز

افغانستان گرديده، اسالم پناھی ھای کاخ ، از نو شاھد خيزش مردم "قرآن سوزی"ھای نخشکيدۀ کشتار به دنبال 

  .سفيد و ھمکاری ھايش با القاعده و طالب آسيب بپذيرد

 دام ديگری که در چنين وقايعی از طرف نھاد ھای استخباراتی غرب ريخته شده و به وسيلۀ رسانه ھای خبری -٢

 ، معتاد جلوه دادن و يا ھم آن به خورد مردم داده می شود، در کنار شخصی و فردی ساختن جرم، مريض روانی

مبنای نفرتی بر نيز مست نشان دادن مجرم است، دامی که با تأسف گاھگاھی حتا روشنفکران و چيزفھمان جامعۀ ما 

 دارند در آن گير مانده، بدون آن که متوجه باشند با تذکر چنان اتھاماتی نه تنھا سيستم را که خود از چنان حالت ھائی

معاف می دارند، بلکه در يک محکمۀ نوع غربی زمينه ھای نجات مجرم را نيز فراھم می از پيگرد و مجازات 

  .سازند

جوائی از نزديک نظر می اندازيم، باشد با ارائۀ مثال از بروز چنين اشتباھی نجھت رد چنين ادعائی بازھم به واقعۀ پ

  :در آينده جلو گيری به عمل آمده بتواند

 با قبول چنين داستانی کاخ سفيد نشينان که سالح به -ای غربی تکليف روانی داشتهفردی که بنابر ادعای رسانه ھ

 در نيمۀ -دست يک ديوانه و يا به ھمان تعبير قديمی تيغ به دست زنگی مست می دھند، مستوجب مجازات می باشند

 غير امريکائی ھا شب لباس برتن نموده با تمام تجھيزات جنگی و در کمال آرامش از قطعه خارج شده به کشتار

  .دست می زند

می بود، اوالً که نمی بايست چنان فردی با " زود مست"ھرگاه يک فرد واقعاً روانی، معتاد و يا دايم الخمر و يا ھم 

" عفريت شقاوت"چنان ضعفھا و کاستی ھائی در ارتش جذب می گرديد آنھم در ارتشی که بر مبنای ياوه سرائی 

 امکان درگيری در باشد، باز ھم اگر جذب شده بود، در يک فضای نظامی که ھر لحظهنمونۀ اخالق امريکائی می 

 چنان زمينه ای مساعد می گرديد که آنقدر مست و از تعقل بيگانه گردد که به چنان شآن متصور است، نبايد براي

ده می شد تا از قطعه ھمی صورت گرفته بود نبايد به وی اجازه دايباز ھم اگر چنان غفلت ھای پ عملی دست يازد،
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خارج شده به چنان جنايتی دست يازد، از ھمه باالتر وقتی فرد مورد نظر که گويا مريض روانی بوده، آنقدر صاحب 

تشخيص است که بين سربازان امريکائی و مردم عادی افغانستان فرق قايل شده بتواند و بر روی سربازان امريکائی 

  روانی باشد؟آتش نکشايد، کجای آن فرد می تواند

به چنان جنايت ھولناکی " تيم مرگ"اساس قضيه ھمان طوری که قبالً تذکار يافت آن است که گروپی از افراد يک 

دست می زنند و چون ھيچ نوع امکان بيرون شدن از افتضاحی را که بار آورده اند در خود نمی بينند، آگاھانه و با 

ين دآنھا می خواھند ب. معرفی می دارند" روانی"انداخته و وی را نيز تعھد قبلی تمام مسؤوليت را بر دوش يک نفر 

وسيله ھم ارتشيان جنايتکار امريکا اعم از سربازان و صاحبمنصبان را برائت دھند و ھم زمينۀ نجات بز بال گردان 

  .خويش را مساعد بسازند

ھای جنايتکار و غارتگر به نشخوار چنين تمام آنعده از رسانه ھای امپرياليستی که ھمزمان با اعالميه ھای ارتش 

ه به چنان سياستی گام گذاشته و بدون استثناء توجيه گران قتل و ناراجيفی آغاز می نمايند، بايد پذيرفت که ھمه آگاھا

  . امری که ھموطنان ما بايد بکوشند تا در چنان دامی گرفتار نشوند.جنايت می باشند

ند بين تمام جناح ھای سرمايه، و خدمت تمام آنھا به يک ھدف که ھمانا  موجوديت ھماھنگی، تبانی و زدو ب-٣

 رسانه ئی را - اطالعاتی ۀغارت و سرکوب بيشتر خلقھا و گسترش نفوذ سرمايه در اشکال مختلف آن است، سرماي

موده به کمک وادار می سازد که قبل از آن که دود باروت از ميلۀ تفنگ جنايتکاران پراکنده شود ، به وظيفه آغاز ن

 رسانه ئی قبل فير گلوله زمينه چينی و ھيزم کشی برای به آتش - مواردی که از سرمايه اطالعاتی –تفنگ بشتابد 

 يعنی به مجرد آغاز يک درگيری به يک باره تمام رسانه ھای -کشيدن يک منطقه می نمايد باشد سرجايش

  .به صورت کامل از انظار مخفی بدارندرا اقعيت ھا ات غلط، درک ومواليستی می کوشند تا با ارائۀ معلامپري

  :يکی از نمونه ھای برجستۀ آن در ھمين زمينه نکات آتی می باشد

   سرباز تنھا و روانی بود-

  .محل حادثه، از مناطق تحت نفوذ طالبان بود -

   طالبان سوگند خورده اند که انتقام چنان عملی را بستانند-

 چون شخص قاتل مريض روانی بود، لذا در عين حالی که عمل فردی و يک حرکت غير عمدی و به وسيلۀ يک -

  .بيمار صورت گرفته است، ھر نوع انتقام جوئی که با قصد و اراده صورت می گيرد، جنايت می باشد

  :مايندحال می بينيم رسانه ھا از چيدن مقدمه ھای عريض و طويل چه اھدافی را دنبال می ن 

چون  به ارتباط روانی و تنھا بودن سرباز قبالً مکث نموديم از آن می گذريم، می آئيم به باز ساختن بحث ھای 

  :ديگر

  :در واقع می خواھند بگويند." محل حادثه، از مناطق تحت نفوذ طالبان بود" و قتی می نويسند

 که می تواند انگيزۀ روانی شدن قاتل باشد، در کل  فضای جنگی حاکم و نفوذ گستردۀ طالبان در آنجا به عالوۀ آن-

  .می تواند زمينۀ بروز چنان حوادثی را به وجود بياورد

 از آن جائی که طالبان در آن منطقه نفوذ داشته لذا در مجموع آن منطقه حيثيت قطعه و اردوی دشمن را داشته و -

  .نمی تواند از حوزۀ فعاليت نيروھای نظامی خارج بماند

نجا زندگی می نمودند، اگر امروز و بالفعل افراد طالب نبودند، بالقوه و فردا می توانستند به افراد آرادی که در  اف-

  .طالب مبدل شوند

 در نتيجه کاری که صورت گرفته، نه تنھا قبيح، زشت و جنايتکارانه نبوده بلکه با يک دور نگری منطقی، خدمتی -
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  -! مدال گيران در صف-دھم به عساکر ائتالف به شمار می آي

می بينيم که رسانه ھای غربی ضمن گزارش آن واقعۀ المناک و در بطن آن گزارش کلمات و مفاھيم را چنان 

ق فاجعه باز دارد و اين يک عم خود را در اقصا نقاط جھان از در خوانندۀ نادان و ساده انديشتاانتخاب می نمايند 

  . رسانه ئی گذاشته است-اطالعاتی سرمايه ی سرمايه بر دوش جناح درست ھمان وظيفه ای است که جناح نظام

تأسف به حال ما افغانھا به خصوص قلم به دستان ماست، که بدون تعقل چنان با رسانه ھای امپرياليستی ھمنوائی می 

را از آن  غربی، ھمان وحی منزلی است که يک مسلمان الزام به اطاعت ۀنمائيم توگوئی بيان آن خبر از طرف رسان

  .دارد

آنھا می خواھند به خوانندگان " طالبان سوگند خورده اند که انتقام چنان عملی را بستانند"ھمچنين وقتی می نگارند 

  :خود بگويند

بھا سوگند خورده اند، لذا منطقه مربوط طالبان بوده در نتيجه در جريان عمل فردی از افراد دشمن به قتل ل چون طا-

  .رسيده است

ه نيروی مخالف تجاوز و کشتار ناتو در افغانستان فقط طالبان ھستند، به ھمين منظور آنھا سوگند خورده اند  يگان-

  : آنھا بدين وسيله دو ھدف را تعقيب می نمايند.که انتقام چنين عملی را خواھند گرفت

ان بيمقدارشان يعنی نخست آن که نفس عمل را در ذھن خوانندۀ غربی عادی جلوه دھند و در ثانی، برای مزدور

ھمان طالبانی  که نه تنھا بار اول سوار بر شانه ھای استعمار بر افغانستان تاختند، بلکه اکنون ھم سخت در تالشند تا 

بار ديگر و اينبار با اطمينان بيشتر در رکاب جنايتکاران بين المللی خود را به قدرت برسانند و غمزه ھای اخير آنھا 

  . آبروئی دست و پا نمايند شده،يان شان تمامبا امپرياليزم به ز

چه را تا حال دارند و ھر آنطالب برندارند چه ھرحمايت آنھا با اين تبليغات می خواھند به مردم بگويند، تا دست از 

  .آنچه را در آينده ممکن است به دست بياورند ھمه محصول جانفشانی و از خود گذری طالب است

رای طالب سرمايه گذاری می نمايند فراموش نمی نمايند که ھرنوع حرکت خلق ما را در  آنھا در عين حالی که ب-

آنھا با چنين . امريکائی و شرکاء مھر و برچسب طالبی زده، به مثابۀ جنايت معرفی بدارند مجازات جنايتکاران

  .محفوظ بدارند خويش برایکشور ما  بر يندۀ آعملی آگاھانه می خواھند زمينه ھای مداخلۀ امپرياليزم را در 

آنھا . می باشد" ولسی جرگه" نکتۀ ديگر دراين ميانه، سرو صدای ميان تھی مشتی خود فروخته در به اصطالح -۴

به دنبال رأی اعتماد دادن به چاکران کابل که گويا در کشمکش قدرت بين اداره ھای رقيب در ادارۀ مستعمراتی 

 و فکرمی نمايند، که به حق خود در چپاول و فروش ميھن به صورت پيشنھادی کرزی احساس ناراحتی می نمايند

کامل نرسيده اند، قضيه پنجوائی را بھانه قرار داده از استعمار می خواھند تا قاتل جنايت پنجوائی در داخل افغانستان 

ا می سازد، در ن رآ آنچه دريک کشور مستقل پايه و اساس سياست خارجی -د اساس قوانين افغانستان محاکه شوو به

توھم از ادعائی است ناشی در خوشبينانه ترين صورت حالی که عکس آن در يک کشور مستعمره از سنخ افغانستان 

 امپرياليزم جنايت گستر امريکا ھم که - متقاضی در امر ماھيت روابط يک کشور مستعمره و استعمار گراحمقانۀ 

ارد به محض شنيدن چنان تقاضائی، پيمان منعقده بين ادارۀ  حقوقی قوی تری نسبت به مزدورانش د-حافظۀ سياسی

 صد ھا، ھزاران ، که خون با صراحت اعالم داشت را به رخ کشيده،٢٠٠٣مستعمراتی کابل و اشغالگران در سال 

 تا چه رسد به اين که سربازی را زنندو ميليونھا افغان ارزش آن راندارد تا سگ امريکائی را بدان سبب پوزبند ب

  .دنان علت به محاکمه کشانبد

دار برافراشته چوبه ھای  نموده است و اگرقرار باشد عقددر اينجا می بينيم آن پيمان چه بوده و چه کسانی آن را 
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  .می باشديبندۀ آن گردند، کدام گردنھائی ز

نبال درگيری در زمانه ھای خيلی قديم آنگاھی که جوامع انسانی دوران طفوليت خويش را سپری می نمودند، به د

متخاصم و بعد ھا دولتھا به نمايندگی از طبقۀ حاکم در اين و يا آن منطقه در تقابل با ھای ھائی که نخست بين گروه 

کشتن و از بين بردن شکست خورده ھا بخشی از يک واقعيت زشت و به وجود می آمد؛ ھم قرار می گرفتند، 

رده چيزی به نام حق کسی بدين فکر می افتاد تا به شکست خو چنان از طرف ھمه قبول شده بود که کمتر ،دردناک

  .دحيات قايل شو

به مرور زمان با تعميق مناسبات برده داری، لشکر ھای پيروز به عوض آن که چون گذشته از خون مغلوبان آسياب 

، ھمزمان با آن که را بگردانند، انگيزۀ سودجويانه از کار يک انسان ديگر، آنھا را به گسترش برده داری سوق داده

 آنھا رابه زنجير کشيده، چگونگی استفاده و حق -  اجازه به غير از حق است-برای برده اجازه دادند تا زنده بماند

برای قرون متمادی و تا آنگاھی که مناسبات برده داری حاکم بود، . به صاحبانشان محول نمودندحيات آنھا را 

  .حکوم بر ھمين مبنا قرارداشتمناسبات بين غالب و مغلوب و حاکم و م

مناسبات فرتوت فيودالی حرفی برای گفتن داشته و جنگھا در خطوط کلی خود درگيری ھائی بود که در تمام دورانی 

که بين دولتھای متمرکز فيودالی رقيب صورت می گرفت، ھرچند برده داری با آن حدت و شدت اولی ديگر وجود 

خود حق می دادند تا با اسرای طرف مغلوب ھمان طوری که خود مصلحت می نداشت، با آنھم نيروھای غالب به 

سرببرند، عده ای را در زير پای فيلھا جمجمه خورد نمايند، قسمتی را به اين را ، عمل نمايند، برخی از آنھا ستنددان

ه مثابه رعايا زنده و آن ببخشند و جمعی را ھم بعد از ھزاران عذر و زاری و بعد از محروم ساختن از قوۀ ديد، ب

شه حاکميت بالمنازع نيروی در تمام دوره ھائی که از آن نام برديم يکی از نکات مسلم و غير قابل مناق. بگذارند

غالبان اعم از افراد تا افسر و يا عسکر تا صاحب منصب ھمه حق داشتند با مغلوبان .  نيروی مغلوب بودغالب بر

قبل از آنھا، فرد غالب ديگری چه به مثابه صاحب برده و چه ھم به حيث که اين ھمان کنند که می خواستند، مگر 

دی از در چنان صورتی ھرگاه فر.  می داد، بر مبنای حق تقدم، فردی را تحت قيموميت خويش قرارمالک دھقان

مغلوبان، تعدی روا می داشت، بازخواست از وی نه به خاطر نفس جرمش در حق يک از افراد غالب بر يکی 

  .انسان، بلکه به علت خدشه وارد کردن برمالکيت خصوصی فرد ديگری صورت می گرفت

به مرور زمان وقتی دولتھای متمرکز فيودالی در زير فشار خيزش ھای دھقانی و بورژوازی نوخاسته کمرش خم 

جای پای پيدا ھسته آھسته آمی گرديد و مفاھيمی چون ھمشھری و حقوق شھروندی به جای رعايا و اتباع در جامعه 

می نمود، به دنبال خيزشھای خونين مغلوبان و در جريان ده ھا سال مبارزۀ فکری، سرانجام به اين اصل گردن 

د آنھا را از حق زندگانی محروم ساخته ننھادند که مغلوبان ھم از حق حيات برخوردار اند و سربازان غالب حق ندار

  .به قتل برسانند

نبايد تصور نمود که اذعان به .  سرزند، بايد محاکمه شده به پاسخگوئی کشانيده شوندنھاآو ھرگاه چنان عملی از 

چنان حقی به معنای ختم دوران رنج و مصيبت مغلوبان بود، چه نيروھای غالب که در تمام جوامع قوانين را خود 

 لوب را با خود ھمسان نمی نيروی مغجدان شانودر عمق ضمير و که نوشته و بر مغلوبان می قبوالنند، از آن جائی 

، در نتيجه جھت فريب خلقھا اگر از طرفی حاضر شدند تا در ظاھر برای مغلوبان حق حيات قايل شوند و به دانستند

صيانت قانون قرار دھند، از طرف ديگر با عنوان نمودن اين که افراد خاطی غالب و اصطالح آنھا را نيز در پناه 

در عمل، افراد غالب ن و بر مبنای قوانين حاکم بر ھمان کشور به محکمه کشيد را می توان صرف در کشور خودشا

چنين حرکتی را در ھمان .  قانونی و جزائی در کشور مغلوب و در مواجھه با مغلوبان معاف نمودندرا از تعقيب
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  .نام گذاشتند" کاپيتوالسيون"زمان 

ه کشور ھای استعمار گر، جالدان و جنايتکاران طراز اول بعد تاريخ استعمار کھن بار ھا نشان داده است کبه از آن 

 ھمان محل بر قدرت نگھدارند، جھت حفظ آنھا از درکشور خودشان را بعد از سالھا جنايت وقتی نتوانسته اند ديگر 

  يکی از خواستھایعلتبه ھمين . بيرون کشيده اند" محاکمه"نزای مردم آنھا رااز محل مورد نظرزير نام اخشم طوف

خالف جنبشھای .  در تمام قرون از ھفده به باال، لغو کاپيتوالسيون بوده استتمام جنبشھای آزاديخواھانهاساسی 

آزاديبخش، تمام نيروھای استعمار گر به خصوص امپرياليزم جنايت گستر امريکا، موازی با تعقيب سياست ھای 

اھی که خواسته اند بوده و ھر آن گ" اپيتوالسيونک"چتر حفاظتیاستعمار گرانه ، بزرگترين مخالف و دشمن زدودن 

چتر حفاظتی نھا گرديده، رابطه قايم نمايند، برخورداری از آبا کشوری که مقھور و مغلوب قدرت استعماری 

  .را به حيث پيش شرط رابطه بر مزدوران بومی خويش در آن ديار قبوالنده اند" کاپيتوالسيون"

ر امريکا در قبال خواست به حق مردم عليه جنايتکاران امريکائی که از طرف به اينک وقتی امپرياليزم جنايت گست

 با دولت افغانستان ياد می نمايد، درواقع ٢٠٠٣عامدانه به لجن کشانيده می شود، از معاھدۀ " ولسی جرگه" اصطالح

ر ترکيب ادارۀ منظورش معاھده ای است که از طرف اشغالگران امريکائی و شرکاء بر مشتی ميھن فروش که د

به عھده داشت، قبوالنده شده " عبدهللا عبدهللا"  و نمايندگی آنھا را در جلساتمستعمراتی کابل جمع آورده شده بودند

  .است

به عبارت ديگر ادارۀ مستعمراتی کرزی از الف تا ی، حال می خواسته با عبای اسالم خود را پيچانيده باشد و يا با 

ی، در پھلوی ده ھا و صد ھا ئو يا ھم پرچم ھای رنگارنگ دموکراسی بوژواکاذب  کمونيسمسوسياليزم و ردای 

جنايت و خيانت ديگری که در حق مردم و ميھن ما مرتکب شده اند، به علت صحه گذاشتن بر مقاولۀ به اصطالح 

، ناحق "ستاننمايندگان قانونی مردم افغان"و " دولت افغانستان"وزارت خارجۀ ادارۀ مستعمراتی آنھم به نام 

را به مثابۀ حق استعمار به رسميت شناخته اند، خاين به ميھن بوده و از اولين کسانی اند که حين " کاپيتوالسيون"

  .برافراشته شدن دار ھا، سر ھای آنھا بر باال بايد برود

 و در چوکات اگر امروز امپرياليزم جنايتگستر امريکا می غرد که ما سربازان خاطی خويش را در کشور خود ما

قوانين حاکم درامريکا باز خواست خواھيم نمود و اگر جنايتکاران حرفه ئی جمع شده در ترکيب ارتش اتازونی از 

 خاينانه و وطنفروشانه ای است که اتد، ھمه محصول ھمان معاھدنخون خلق افغانستان دريای خون جاری می ساز

 پرچم، اخوان و مناديان اسالم سياسی و - خلقرفه ئی اعم از  و پيشتر از آن به وسيلۀ وطنفروشان ح٢٠٠٣در سال 

  .نواله خوران امپرياليزم غرب به امضاء رسيده است

چگونگی مبارزه عليه چنين ناحقی، صرفنظر از آن که در کل با چگونگی تکامل مبارزۀ آزاديخواھانۀ مردم ما عليه 

 که بدون دستيابی به آزادی کامل کشور از زير سيطرۀ استعمار و ارتجاع ارتباط ناگسستنی دارد و صرفنظر از آن

، در مقطع حاضر مجازات خاينان به ملت را در کنار نيروھای اشغالگر در اولويت استعمار و ارتجاع ممکن نيست

  .می باشدقرار دادن 

  !مرگ بر امپرياليزم به خصوص امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء

  !استعمارمرگ بر ارتجاع ساطور خونين 

  

  


