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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٧

، کشتار بيرحمانۀ يک  سال اشغال١١ ؛ امپرياليسمعملکرد

  و نابودی تمام زير ساخت ھای يک کشور ملت
کمک و رھنمائی پيروان ضد ملی احمد شاه مسعود ، نيرو ھای مھاجم امريکا و برتانيه به ٢٠٠١ اکتوبر ٧به تاريخ 

اين تجاوز به بھانۀ جنگ عليه .  خاين وساير گروه ھای ميھن فروش، افغانستان بی وسيله را مورد حمله قرار دادند

 اًآشکار شد کهاما بعد.  تروريستان القاعده شده بود، اعالم گرديداز تروريزم و انھدام نظام طالبی که متھم به حمايت 

 معلوم شد که سقوط و اً ھمچنان بعد.  ن اھداف ستراتژيک  طوالنی در افغانستان و منطقه دارندامريکا و متحدا

امريکا پست ترين، ناموس فروش .  عروج دوبارۀ طالبان يک دام تزويربرای اشغال افغانستان بيش نبوده است

حامد کرزی، .  افغانستان به قدرت رسانيده استترين، بی وجدان ترين، خاين ترين و فاسد ترين افراد بشر را در 

جاللی، خليلی، قانونی و عبدهللا و رھين در بی شرافتی و ميھن فروشی سر نجيب، ببرک، سليمان اليق و دستگير 

دھد و از عوعو   سگ صفت را ناز مییاستعمار ھم ھمين انسان ھا.  پنجشيری و اسدهللا سروری را خاريده اند

  . و خندق تاريخ حواله دھدهکه روزی ھمه را در کثافت خان  مستفيد می گردد تا اينشان تا روز موعود

لت و عامل حادثۀ ع.  مبر وسيله ای برای تجاوزات پی در پی امريکا گرديده استسپت ١١حمالت تروريستی روز 

جيه  امريکا مبر ھنوز ھم در محافل سياسی و نظامی جھان مورد تبصره قرار می گيرد و تو سپت١١تروريستی 

و نحوۀ " عمليات آزادی متداوم"جريان تجاوز امريکا در افغانستان به نام  . شود بيشتر مورد شک و ترديد واقع می

مين آزادی بود و نه ثبوت أھدف واقعی امريکا و برتانيه نه ت.  مسمی گرديد" عمليات حقيقت"تجاوز برتانيه به اسم 

. ر کشيدن افغانستان و به اسارت بردن مردم آن مرام غائی بوده استحقيقت، بلکه با خلق وحشيگری، به زنجي

امپرياليسم خواست به جھان فخر بفروشد که چطور قدرت ھای عظيم دنيائی با تکنالوژی بی مانند می توانند يک 

ور شان گان داخلی در انھدام کشی بکشانند و از خيانت خيانت پيشکشور فقير و تکه تکه را به سوی نابودی و نيست

:  خانۀ خود داشته، در کشتار مردم ما به کار انداخته استدرازامپرياليسم مھيب ترين اسلحه را که در .  سود بجويند
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، ھيلوکوپتر ھای اپاچی، )بزرگترين بم در جھان(ضد زير زمينی، راکت ھای کروز توماھاک، بم ھای ديزی کتر

.  رير انگليسی و صد ھای ديگر که افغانستان و مردمش را به تباھی کشانيده انداسيھاک و ستلين و طيارات جنگندۀ ھ

ھا برای جنگ پروران و نواقص آنرار گرفت تا مفيديت بعضی اسلحه ھا بار اول در کازار کشور ما مورد استفاده ق

کار برده ، ه وحشتی که امپرياليسم در افغانستان برپا کرده و آتشی که برای کشتار مردم ما ب.  پنتاگون تثبيت گردد

  .  در تاريخ جھان کم نظير بوده است

.  ستعمراتی را در کابل به وجود آورد، تجاوز به افغانستان را مشروعيت بخشيد و نظام م٢٠٠١ بن در دسمبر جلسۀ

طبقۀ حاکم جديد افغانستان از زمرۀ پست .   اريکۀ قدرت رسانيده شده اندبر، رذيل ترين انسان ھا آن جلسهبر مبنای 

 خيانت به ميھن، تربيۀ جواسيس، ين به بعد، فساد اخالق، ان جی او بازی،ااز.  شوند ترين افراد بشر محسوب می

باری، دزدی و غارت ثروت ملی، تفرقه افگنی، تشديد جنگ قومی و دامن زدن و تجمع غير مشروع ثروت، بی بند 

ر عملکرد امپرياليسم د.  اختالفات مذھبی و تشويق روحيۀ تجزيه طلبی ارمغان امپرياليسم در افغانستان بوده است

.   ھای بعدی در دور دنيا بيشتر تثبيت گرديده استجلسه برای استعمار جھانی در غانافغانستان و خدمت جواسيس اف

تجاوز به ناموس .  ال و پرسش به کام مرگ رفته اندؤاز زمان تجاوز تا امروز، ھزار ھا تن از ھم ميھنان ما بدون س

 ھالک شده چھرۀ واقعی یمردم، بی حرمتی به مرده و زندۀ کشور، تخريب منازل و سوختاندن اجساد انسان ھا

  .امپرياليسم متمدن را آشکار ساخته است

  امضای پيمان ستراتژيک که يک تعداد ناموس فروشان مدافع آن شده اند، افغانستان را برای مدت طوالنی در 

شور کيد می ورزد تا اين کأسيس مراکز دايمی امريکا تأاين پيمان به ت.  زنجير غالمی امپرياليسم قرار خواھد داد

ناموس فروشان ميھن ادعا می نمايند که  بر مبنای اين پيمان، .  بتواند افغانستان و منطقه را دايم زير نظر داشته باشد

که چنين نيست و حتی کرزی  در حالی.  امريکا از افغانستان در مقابل تجاوزات پاکستان و ايران دفاع خواھد کرد

اين جاست که حقانيت پورتال .  تجاوزات پاکستان شاکی شده استبی وجدان از بی تفاوتی امريکا به ارتباط 

در تحليل و تجزيۀ حوادث کشور و نيات استعمار جھانی ثابت شده و چھره ھای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

  .کريۀ مناديان استعمار برمال گرديده است

از جنگ و گريز طالبی تا مقاومت .  ی نداشته استبا وجود موفقيت ھای آنی، امپرياليسم در افغانستان خواب آرام

که امپرياليسم ميتواند به آسانی بر افغانستان  تصور اين. مردمی، امپرياليسم را در نارامی دايمی قرار داده است

 مغرور امريکائی و ناتو يکی بعد ديگر با سرشکستگی از یجنرال ھا.  برايش  نبوده استبيش ، حبابی دمسلط گرد

امريکا " ھمتای نظامی" گذشته و قوای بی ٢٠٠٠تلفات عساکر امريکائی از . جنگ افغانستان فرار می کنندميدان 

 ،شکست خوردۀ قبلی" دشمن"امريکا از اجبار با . طعم سرافگندگی را ھر روز در رويائی با مردم ما چشيده اند

قبلی به " دشمن.  "دست نياورده انده  دلخواه ب مذا کرات صلح را با طالبان باز کرده اند، اما  تا اکنون نتايجبدر

حال . ضعف قوای تجاوز کار پی برده و به آسانی به تفاھم تن در نمی دھد و از موقف خويش عقب نشينی نمی کند

امپرياليسم .  امريکا اين وظيفه را به نظام دست نشانده اش محول کرده و خود در عقب نظاره گر حوادث خواھد شد

، مراکز نظامی خود را حفظ کند و تسلط خود را بر افغانستان از طريق مشتی از ٢٠١۴رد که بعد از سعی خواھد ک

حالت مستعمراتی افغانستان "  توافق ھمکاری متداوم ستراتژيک امريکا و افغانستان"امضای . جواسيس تداوم بخشد

  .را تثبيت نموده است

دور انداختن اجانب و ه  برای براھی ديگر" مبارزۀ متداوم "جز.  مبارزات مردمی در ميھن ما ادامه خواھد يافت

    .آزادی کشور از قيد بيگانگان و رھائی مردم از زنجير غالمی وجود ندارد


