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 Political سياسی

  
  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٢ مارچ ٢٧

   

  قتل عام مردم افغانستان،

  !ننگ ديگری بر پيشانی امپرياليسم و ارتجاع
   

 قندھار توسط نيروھای اشغالگر ]واليت[استان" ئیپنجوا "ۀ قتل عام ده ھا کودک و زن و مرد افغان در منطقۀفاجع

 در افغانستان را در مقابل جھانيان امريکا واقعی و سياه امپرياليسم و ارتش جنايتکار ۀ، يک بار ديگر چھرامريکائی

 ائیامريک نيروھای ]حوت[ اسفند ماه٢١بامداد روز يکشنبه . به نمايش گذارد و خشم و نفرت عمومی را برانگيخت

جوی خانه به خانه با قساوت  و خارج شده و در يک جست" ئیپنجوا "ۀاز پايگاه ارتش اشغالگر اين کشور در منطق

 کودک و سه زن را قتل عام کرده و اجساد برخی از آنان را با ٩ان بيگناه افغان شامل ئي تن از روستا١۶تمام 

اين خبر خشم و نفرت اھالی محل و   .ھالی زخمی شدنددر جريان اين جنايت تعدادی از ا. ددمنشی تمام سوزاندند

 با امريکافرماندھان ضد خلقی ناتو و ارتش اشغالگر .  جھان را برانگيختۀآزاد تمامی انسان ھای با وجدان و

دستپاچگی کوشيدند تا با کمک گرفتن ازکوشش بی دريغ وسايل ارتباط جمعی دروغ پرداز غرب، اين عمل 

بوده، بدون " مست" جلوه دھند که درحالی که امريکائی يک گروھبان"جنون آسای "و " ام فردیاقد"جنايتکارانه را 

اطالع فرماندھانش از پايگاه بيرون رفته و با خونسردی تمام وارد خانه ھای اھالی شده و پس از کشتن و سوزاندن 

اما اين دروغ . کرده است" تسليم" خويش بازگشته و خود را به فرماندھانش ۀجسد زنان و کودکان، دوباره به الن

آشکار با خشم و نفرت ھر چه گسترده تر اھالی محل روبرو شد که در حالی که با چشمانی اشکبار و اندوھی 

 عزيزان شان بودند، به خبرنگاران توضيح ۀسوزانده شد اجساد ی کردن و انتقال بقايای برخجانگداز مشغول جمع

  . شرکت داشتندامريکائیاز سربازان مزدور " گروھی"  شده،دادند که در اين جنايت سازماندھی

 در افغانستان اضافه امريکاست که بر ديگر جنايات ارتش ا دردناک ديگری ۀکشتار زنان و کودکان افغان، تجرب 

بودن وی " مست"يک گروھبان و " جنون"چنين جناياتی نه به خاطر . شد، و مسلماً آخرين آن ھا ھم نخواھد بود

 افغانستان در ۀروندی است که درست به دليل مقاومت مردم رنج ديده و مورد تھاجم امپرياليستی قرار گرفتبلکه 

ئی و ديگر نيروھای سرکوبگر امپريالست ھا آن کشور را به امريکامقابل نيروھای اشغالگر تا زمانی که نيروھای 

ھمين جنايت و جنايت ھای نظير آن . وجود خواھد آمده وجود آمده و در آينده ھم به اشغال خود در آورده اند، مدام ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 شان ھر کجا که ۀرغم ادعاھای فريبکارانه  آن است که ارتش ھای امپرياليست ھا بۀکه مدام رخ می دھد، نشان دھند

چيزی جز مرگ و نيستی و تشديد چپاول و  می نھند، ھمان طور که در اين کشور و در عراق ثابت کرده اند،  پا

  .به ارمغان نخواھند آورد  ق ھای تحت ستمسرکوب خل

ئی، بدون ھيچ امريکا اساس گزارش روستائيان مورد تھاجم قرار گرفته شده، سربازان هدر رابطه با جنايت اخير، ب 

کرده و سپس با تيراندازی ديوانه وار، قربانيان خود را به " تجاوز"ان شده به دو زن ئياخطاری وارد سرپناه روستا

 بربريت، اجساد برخی از قربانيان را در ھمان محل به ۀی مختص دوره و سر آخر نيز با اعمال ددمنشيقتل رساند

اين جنايت غير قابل توصيف، مقامات ضد خلقی دولت ھای امپرياليستی را واداشت تا برای . آتش کشيده اند

 سربازان ۀ الپوشانی جنايت تازبه صحنه آمده و با فريبکاری تمام سعی در   ھر چه بيشتر،ئیجلوگيری از رسوا

 و امريکائیکيد کرد که به سربازان أخواند ولی بالفاصله ت" شوک آور"و " تراژيک"اوباما اين عمل را . خود کنند

رھبر جمھوری خواھان در کنگره نيز با خونسردی و شقاوت خاص جنايتکاران . می کند" افتخار"آنان " زحمات"

واضح !  اتفاق افتاده استامريکائی" سربازان"روی " فشارھای روحی"د که در اثرخوان" حادثه"اين کشتار را يک 

 از طرف سران نيروھای جنايتکار در افغانستان امريکاارتش " زحمات"است که معنی اين توجيھات و قدر دانی از 

ما اين که بالفاصله ک.  در افغانستان نيستامريکاجز به معنی اصرار بر تداوم اشغال آن کشور در جھت حفظ منافع 

کيد کرده أ افغانستان، يکی پس از ديگری تۀپس از اظھار نظرھای فوق، مقامات دولت ھای امپرياليستی اشغال کنند

جدول "آنان در مورد   ری در موضع دولت ھایييئی، به ھيچ وجه تغامريکا جنايتکارانه اخير سربازان ۀاند که حادث

ی در شرايطی اتفاق می افتد که نتايج سال ھا اشغال و جنگ  چنين موضع گيري.تان نخواھد دادترک افغانس" زمانی

 که ارتش آن ھا در افغانستان مستقر است را ئی ضد جنگ در افکار عمومی کشورھاۀضد خلقی در افغانستان روحي

  . ضد جنگ و اشغال را فزونی بخشيده استۀشدت دامن زده است و مسلم است که جنايت اخير نيز روحيه ب

دنبال پخش اخبار ھولناک اين فاجعه، موج نوينی از خشم و نفرت و اعتراض در ميان توده ھای ه از سوی ديگر ب 

ن ي کرزی و ھمچنۀتحت ستم افغانستان عليه اشغالگران امپرياليست در اين سرزمين باال گرفت و حکومت وابست

 و امريکائیفغانستان در ھماھنگی با مقامات نيز در ھراس از انفجار خشم مردم ا  پارلمان عروسکی اين کشور

اما جالب توجه است . او در افغانستان شده اند" ۀمحاکم"، خواستار "سرباز جانی" آن جنايت به يک ۀنسبت دادن ھم

يعنی فردی که  "لزيب رابرت"  گروھبانامريکائیمرکب چنين درخواستی ھنوز خشک نشده بود که مقامات  که حتی

کشتار اخير بود را سريعا از افغانستان خارج و به ھمراه خانواده اش به يک پايگاه ارتش، در " املع"ادعا شد تنھا 

البته . ، وی را از آتش خشم مردم افغانستان دور ساختند"محاکمه "ۀ منتقل کردند؛ و به اين وسيله با وعدامريکاخاک 

حاکمه شود، تا زمانی که نيروھای امپرياليستی ھمگان می دانند که حتی اگر اين فرد به طور علنی و واقعی ھم م

در .  در افغانستان نخواھد بود،درآن کشور حضور دارند، اين محاکمه به معنی عدم تکرار جنايت ھائی نظير آن

ن ي ننگ و رذالت اين جنايت و ھمه قساوت ھای ارتش اشغالگری که اۀعين حال، اين امر به ھيچ وجه از درج

مرش را در عراق و افغانستان صرف خدمت به آن و سرکوب و کشتار مردم بيگناه کرده،  سال از ع١١گروھبان 

  .کم نخواھد کرد

 سال اخير، بنا به گزارشات منتشره در طول اين ١٠عالوه بر کشتار مردم افغانستان در صحنه ھای جنگ در طول  

. اع را مورد حمله و قتل قرار داده اند مورد، نيروھای غير نظامی و بی دف٢٠٠مدت؛ نيروھای اشغالگر حداقل در 

مسلم است که چنين جناياتی با مخالفت مردم افغانستان و با عکس العمل ھای مبارزاتی آنان مواجه است و اين تضاد 

ن سرنوشت آزادانه و در يک محيط ييدست آوردن حق تعه جز با خروج نيروھای امپرياليستی از افغانستان و ب
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 جنايت ۀبه ھمين خاطر است که می بينيم ھر روز حادث. موکراتيک از طرف خود مردم اين ديار حل شدنی نيستد

 ۀاتی و ابعاد حمالت و رفتار وحشيانين جنايوجود می آيد؛ و می بينيم که بروز چنه بار جديدی در افغانستان ب

طور مثال ه ب. ش قابل مالحظه ای پيدا کرده است و انگليسی عليه مردم، در ماه ھای اخير افزايامريکائینيروھای 

جنسی و تجاوز به ۀ ، دو سرباز ارتش بريتانيا در يک اقدام رذيالنه و وحشتناک، پس از سوء استفادجنوریدر اوايل 

لم برداری کرده و آن را به ھمقطاران شان  از کارھای پست و ننگ آلود خود ف دختر و پسر،ۀ سال١٠دو کودک 

لمی را در يوتيوب به نمايش گذاردند که آن ھا را در ھنگام امريکائی ف مدتی پس از آن، چند سرباز .نشان دادند

  سربازان ،ديگر ای نمونه در .داد چند جسد که ادعا شده بود از نيروھای طالبان بوده اند، نشان می ادرار بر روی

   و بودند کرده ضبط "گرامب" بازداشتگاه يانزندان از که قرآن کتاب جلد ھا ده آوری جمع به اقدام با ئیامريکا

  ،اشغالگران عليه بر تظاھرات به منجر اعتراضات اين .برانگيختند را محل مردم نفرت و خشم ،آنان نسوزاند

   مقابله عنوان تحت که جمعيتی سوی به جنايتکار نيروھای ھم تظاھرات اين در .شد "امريکا بر مرگ"شعار  با 

ه ب و گشوده آتش ،کردند می تظاھرات ئیامريکا نظاميان پايگاه مقابل در شان مذھبی تاعتقادا به توھين با

  .کردند رازخمی کنندگان تظاھر از تن ١۵٠ حدود واقعی و پالستيکی ھای گلوله شليک با ،خاطيان مجازات جای

ط مطبوعات و افکار عمومی  در افغانستان است که توسامريکا ارتش ۀاينھا، تنھا چند نمونه از اقدامات جنايتکاران 

ن ضد اشغال و حقوق بشر در افغانستان، جناياتی نظير ھدف قرار بنا به گزارشات برخی از فعاال. ندگزارش شده ا

بر سر " شرط بندی"، کشتن کودکان و امريکادادن عمدی نيروھای غير نظامی در مناطق تحت کنترل ارتش 

و " قطع اعضای بدن"را در زندان ھای نيروھای اشغالگر، تجاوز، چگونگی آن، اعمال شکنجه ھای وحشيانه بر اس

جناياتی ھستند که توسط ارتش .... و   قربانيان و رد و بدل شدن آن در بين سربازان مزدور" انگشتان"جمله  من

 ئیوستاطور روزمره عليه مردم محروم افغانستان اتفاق می افتد که تجاوز به زنان ره  و متحدينش بامريکااشغالگر 

  .تنھا يکی از آخرين اين جنايات می باشد" ئیپنجوا" تن از کودکان و زنان و مردان ١۶و کشتار 

گر ماھيت جنگ جاری در افغانستان و ادعاھای دروغين ي در افغانستان، بار دامريکاجنايت اخير سربازان ارتش  

ھر انسان آزاديخواه و . م به نمايش می گذارد اين اشغالگری وحشيانه را ھر چه واضح تر در مقابل مردۀتوجيه کنند

 جنايات روزمره عليه مردم افغانستان و کمی ۀبا وجدانی که نخواھد چشمان خود را بر روی واقعيت ببندد، با مشاھد

تعمق در مورد داليل تداوم اين ددمنشی ھای آشکار، خواھد فھميد که جنگ در افغانستان و اشغال اين کشور و نابود 

" دفاع از حقوق بشر"، " مبارزه با تروريسم"خاطر ادعاھای پوچ ه  افغان بۀيات و معاش توده ھای رنجديدکردن ح

شبرد ياين جنگ و حضور نظامی مستقيم در افغانستان جدا از پ. در افغانستان نيست... و" بر قراری دمکراسی"و 

کشورھای غربی را می چرخاند و در  و قدرت ھای غربی، چرخ ھای اقتصاد جنگی در امريکاک يخطوط ستراتژ

شرايط بحران اقتصادی کنونی نه تنھا متضمن ميلياردھا دالر سود برای کمپانی ھای اسلحه سازی و انحصارات 

ی را برای دولت ھای امپرياليستی به قيمت قتل و غارت و سرکوب و کشتار  سياسيۀست بلکه منافع گستردانظامی 

ط تحقق ياشغالگران، مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی و آماده کردن شرا. ندخلق ھای تحت ستم بر آورده می ک

ماھيت ارتش ھای اشغالگر در افغانستان و سياست ھا و عملکردھای دولت ھای   آن ھا در افغانستان ھستند ولی

ھی مردم  نقض حقوق بديۀاشغالگر، به روشنی نشان می دھد که آن ھا نيروھای جنايتکار بوده و مظھر برجست

ن دمکراسی در ات، و بزرگترين ناقضدسته ھای تروريسرو ھائی که خود گرداننده دارويافغانستان می باشند، ن

که در اين کشور و ساير نقاط منطقه در جريان است، نه برای آزادی و  یجنگ و نقشه ھای جنگي. تان ھستندافغانس

ر جان و مال و حيات کارگران و خلق ھای تحت ستم  امپرياليستی بۀم سلطيدمکراسی بلکه برای گسترش و تحک
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چرخ . منطقه و به عقب راندن مواضع ساير رقبای غارت گر سازمان دھندگان اين جنگ، بر پا شده و جريان دارد

آن چه با قتل . اعمال دائم جنايت و وحشی گری نمی چرخد  ی بدون خونريزی وھای ماشين چنين جنگ ضد خلقي

 اتفاق افتاد، تنھا يک نمونه در اثبات چنين واقعيتی امريکائیقندھار توسط سربازان " ئیپنجوا "ۀعام مردم ستمديد

                .ست

ست برای تمام ا عظيمی ئیافغانستان رسوا   کودکان و زنان و مردان به گلوله بسته شده درۀامروز، خون ريخته شد 

 ۀمردم تحت ستم و به ارمغان آورند" ناجی"سم را مرتجعين و نيروھای وابسته و سازشکارانی که امپريالي

 ديگر و از ۀ را برای کشورھای تحت سلطاجا زده و مدل افغانستان و عراق و ليبي" حقوق بشر"و " دمکراسی"

 که با تکيه بر جنايات رژيم وابسته به امپرياليسم سوريه و يا جمھوری ئیھمانھا!! جمله ايران پيشنھاد می کنند

ورشی کف می زنند؛ آن ھا که عمال ين ين کشور ھا شاد شده و برای چني امپرياليسم به اۀحتمال حملاسالمی، از ا

و در راستای پيشبرد سياست ھای جنگی امپرياليست ھا در   برای اين نيروی اھريمنی جاده صاف می کنند،

 ۀانستان و اخيرا در قندھار، لکسم در افغياليھمچنين، جنايت ھای امپر. آلترناتيو سازی ھای آن ھا شرکت می کنند

دسته ھای ارتجاعی و سل به عملکرد ھای ضد خلقی داروست که با توا ئیننگ ديگری بر پيشانی نيروھا

، از سياست ھای ضد " اسالمیئیبنياد گرا"امپرياليست ساخته ای نظير طالبان و القاعده و تحت لوای مخالفت با 

اسالمی، دفاع می کنند، ھمان ھا که شعار " ارتجاع"با " مدرنيسم" نام تقابل  امپرياليست ھا زيرۀخلقی و تجاوزکاران

را به سخره می گيرند و آشکار و پنھان سياست ھای جنگی امپرياليست " دست امپرياليست ھا از افغانستان کوتاه"

  .د و با لھجه ھای مختلف، آن ھا را ترويج می کنندئيأھا را ت

ن آن ھا را افشاء ياکارانه و دروغيغات ري روزه در افغانستان بار می آورند نه تنھا تبلست ھا ھرياليعی که امپريفحا 

شتر رسوا می سازد در ھمان حال عزم کارگران و خلق ھای محروم منطقه را يساخته و امپرياليست ھا را ھر چه ب

 امپرياليسم را تقويت ۀ سلطبرای نابودی دشمنانشان تشديد کرده و جنبش آنان برای کسب آزادی و دمکراسی و محو

افتنی است و کارگران و يستی دست نيالي سربازان قدرت ھای امپرۀزيواقعيت اين است که آزادی با سرن. خواھد کرد

افت که خود برخاسته و به قدرت خود دشمنانشان را نابود يده تنھا زمانی به مطالبات خود دست خواھند يمردم ستمد

  .سازند
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