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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

 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٣ دسمبر ٠٣

 

  *نامۀ تاريخیپايکوبی آنھا از ننگ نان ويوعظۀ خام
 

مۀ تاريخی که بين امپرياليسم جنايتگستر به ارتباط  امضای توافقنامۀ ستراتژيک و بحثھا پيرامون اين ننگنا

شود که ھرکدام از نويسندگان و مبلغان   متحدۀ امريکا و ادارۀ مستعمراتی کرزی، ديده و شنيده میعاضال

  . محتوای اين ننگنامه را با اشکال مختلف و بعضاً شيوه ھای متناقض ارزيابی نموده اند

توافقنامۀ  (یننگنامۀ تاريخاين  و مبارزی که با درک از محتوای برخورد و موقف قاطعانۀ نويسندگان آزاده، ملی

توانسته اند مسؤوليت وجدانی و تاريخی خود را در قبال کشور و مردم خود اداء نمايند، قابل ستايش ) ستراتژيک 

شرکای  که جز استحکام امپرياليسم جنايتکار و "هننگنام"اين شخصيتھای ملی و مبارز با آشکار نمودن اين. است

جرمش به تمام رويدادھای سياسی، اقتصادی و فرھنگی کشور و کشاندن مردم افغانستان زير يوغ امپرياليسم ھيچ 

، در بر ندارد، "باعث پيشرفت و ترقی کشور ما می گردد" وطنفروشان که می گويند خالف ادعای ،اميدواری

امپرياليسم اضالع متحدۀ . اسارت کشيدۀ ما اداء نمايندتوانسته اند دين مبارزاتی خود را در قبال خلق ستمديده و به 

امريکا با امضای اين معاھدۀ خائنانه آرزو دارد نظارت عام و تمام ــ و آنھم روی مقاصد و اھداف شومی که در 

  . اميال ضد بشری خود را تحقق بخشدبر ميھن ما قايم نموده افغانستان و منطقه دارد ــ 

رمانھای واالی ستمکشان نھاده اند از ھمان ابتدای آنی که دل در گرو خاک ميھن و  کساۀانسانھای صادق و ھم

تجاوز امپرياليسم به کشور ما افغانستان خوب می دانستند، که استعمار با مسلط نمودن کرزی خودفروخته ــ اين 

ن خلق ما، چور و  به اھداف استعماريش برسد، يعنی به اسارت کشيدتالش می ورزد تافرمان ــ ه دلقک گوش ب

  . چپاول ثروتھا، پايگاه تأمين مواد خام، محل تاخت و تاز به کشور ھای ھمسايه و منطقه و صدور سرمايۀ تباه کن

ين ننگنامه در وبسايت انقياد طلبان اخواھم به وطنفروشان و حاميان استعمار که به دفاع و پايکوبی از ينجا میادر

  .برخاستند، ياددھانی کنم

تواند تصور کند که امپرياليسم اضالع متحدۀ امريکا در حالی که از يازده سال است با   عقل سليم میآيا کدام

خواھد تمام شاھرگھای اين  تجاوز خونين خود کشور ما افغانستان را تحت اشغال دارد و با احداث لشکرگاھھا می

سايگانش خود نقش تعيين کننده داشته کشور را تحت کنترول خود بياورد، ھمچنان در تعيين روابط سياسی با ھم
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طرف ه ست که افغانستان را بابا آنھم به زعم انسانھای خائن و خودفروخته، پيمان ستراتژيک پيمانی . باشد

دھد؟ امپرياليسم به اين ھمه جنايت در حق مردم اکتفاء ننموده روزتاروز در تطبيق  پيشرفت و ترقی سوق می

طوری که در اين اواخر کشور ما افغانستان را در . گذارد گسترده تری را میپالنھای استعماری خود گامھای 

جملۀ متحدين مھم خود، خارج از ناتو قلمداد نموده، تا در تطبيق پالنھا و جنگھای استعماری بعدی که در منطقه 

ه حيث نيروی خود بسازد و از خلق آن بتجاوزگارانۀ عليه بشريت در نظر دارد، افغانستان را پايگاه حمالت 

  . مدافع استفاده نمايد

اين انسانھای خودفروخته بايد بدانند که استعمار جھت تأمين اھداف خود حالتی را به وجود آورده تا بدون جنگ و 

بدون تسليحات با احداث پايگاھھای نظامی و تصويب پيمان ستراتژيک به استثمار خلقھا و دزدی منابع طبيعی ما 

مرور زمان توسط فعاليتھای ضد انسانی امراض استعماری خود را در رگ رگ خلق ما ھمچنان به . بپردازد

تزريق نمايد، تا با نابودی ارزشھای واالی انسانی که افغانھا در طول تاريخ در وجود خود پرورش داده اند، 

از آن ارزشھا يکی . را طوری عيار بسازد تا روی تمام ارزشھای انسانی خط بطالن بکشند زمينه ھای فکری آن

  .دوستی و روابط انسانی با خلق ھای ممالک ھمسايه و در کل با خلق ھای منطقه است

 به منظور تأمين اھداف خود شکل جديدی را اتخاذ نموده جديددھد که استعمار   رويدادھا به وضوح نشان می

ۀ آنھا به تبليغات از شيوه وسيله ست که امپرياليسم بايکی از خصوصيات مھم استعمار نو پرورش عمالی . است

ما می بينيم که . ھای جديد و به اشکال نو آنچه را که آرزو دارد، باالی خلقھای ستمديده تحميل نمايد، می پردازد

حاميان امپرياليسم جھت برآورده شدن اميال باداران استعمارگر خود،  نه تنھا خلقھای داخل يک کشور را با 

بی به جان ھمديگر می اندازند، بلکه در صدد اند تا ھمسايه ھا را عليه ھمديگر توطئه ھای قومی، زبانی و مذھ

تحريک نموده، يکی را عليه ديگر به حمايت از جنگ ھای امپرياليستی در منطقه به نابودی ھمديگر داخل ميدان 

وحيۀ مبارزاتی را معرکه گرداند، تا بتوانند مانع اتحاد و ھمبستگی خلقھای ستمديده گرديده و فضای اتحاد و ر

  .نابود نمايند

 ناچيز و بی اساس در زمينه ھای اقتصادی؛ يعنی یپيشرفتھابا  تالش می ورزند تا اين خائنان و وطنفروشان 

تا خلقھای بی بضاعت با زندگی بخور و نمير قانع باشند و دست مردم را اغوا نمايند چه زندگی بخور و نمير، 

به اين ترتيب خلق در بند افغان جھت تأمين زندگی بخور . ن غرب دراز باشد به طرف امريکا و جھاهشان ھميش

 ريفورم ھای فرھنگی. و نمير وادار به ھمکاری شوند و استعمار بتواند منافع و اميال شوم خود را برآورده سازد

ليستی که فقط تبليغ و ترويج پخش فرھنگ امپريابه غير از در حقيقت که يعنی مطبوعات به اصطالح آزاد 

چرخد و   ندارند، آزادی زنان که فقط در چوکات ارزشھای استعماری مییارزشھا و منافع استعمار ماھيت ديگر

 که یھمين است پيشرفت و ترقي. آگاھی دادن به جوانان يعنی کشاندن به زرق و برق سيستم سرمايه داری

  !!کنند کوبی میوطنفروشان به حمايت از آن می ايستند و پاي

ند تا بتوانند فعاليتھای ضد پرداز  اين وطنفروشان به شکلی از اشکال به نفع باداران خود به تبليغات می

يک تعداد ديگر از افغانھا با تبليغ صلح و به وجود . ند و جرقه ھای مبارزه را خاموش سازاستعماری را فلج

شود، ديد و بازديدھائی را  ارگر برگزار و تمويل میآوردن کميته ھای صلح که ھمه از جانب ممالک استعم

کنند تا در چنين جلسات اشتراک  اينھا از يک تعداد حاميان و جيره خواران خود دعوت می. کنند سازماندھی می

شوند و به اميال و منافع  آنھا ھم به کمال افتخار با قاتالن خلق ما دور ميز مذاکرۀ صلح جمع می. نمايند

اين نکته . کنند دھند از فيصله ھای صادرشدۀ غرب پشتيبانی می کنند، بيانيه می  سر تعظيم خم میاستعمارگران
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ند و به حمايت از ننگنامه پرداز را نبايد فراموش کنند زمانی که اينھا به تبليغ مذاکرات صلح استعماری می

به تحمل جنايات آنھا اختن به اسارت کشيدن خلق ما و وادار سيگانه نتيجه اش خيزند،  استعماری بر می

نه ترقی و پيشرفت و منفعتی را که می باشد استعماری که قتل و قتال و ھزاران بدبختی ديگر را به دنبال دارد، 

  .خيزند ياوه سرايان به پشتيبانی از آن  برمی

رنوشت مردم  موقفگيری، برخورد و حمايت وطنفروشان از اھداف و پالنھای امپرياليسم و متحدينش  در قبال س

  . ست خاينانه و صدمه ايست بس عظيم  بر پيکر اتحاد ملی و مبارزات آزاديبخش مردم مااما، عملی 

 ترتيب در تمام اين برنامه ھای ضد بشری امپرياليسم که امروز در داخل کشور ما افغانستان و به ھمين

ی از نويسندگان خائن و خودفروخته ن خلق ما تحت اجراء قرار می گيرد، توسط مشتکشورھای ھم پيمان قاتال

نگارش يافته و از طريق وبسايت انقياد طلبان و تفرقه افگن افغان جرمن و امثال اين وبسايت که ھر روز به 

 دسيسه ھای جديد باداران خود خيانت به خلق و توطئه به وبسايتھای دشمن کش را مرتکب می شوند، پخش می

  . گردد

د بدانند که امروز مبارزۀ ما نه تنھا عليه امپرياليسم است بلکه درعين حال عليه دشمنان خلق ستمديدۀ افغانستان باي

نمايندگان و . کنند ست که از اين روند خائنانه پشتيبانی میاداخلی، متحدين و ھمدستان امپرياليسم و کليه کسانی 

اطر نجات خلق گرسنه و پابرھنه و حفظ مدافعان اين سلطۀ استعماری بايد بدانند که تجاوز خونين امپرياليسم به خ

شايد اين را درک نکردند که مغز اوباما به اندازۀ مغز . سرحدات افغانستان از ھمسايه ھا ھرگز نبوده و نيست

اين خائنان حتی تاريخ کشور را ھم . حاميان اين ننگنامه ھنوز صدمه نديده که منافع خلق ما برايش مطرح باشد

 بياموزند و پند بگيرند که در کدام دوران تاريخ که حاکميت استعمار و نوکران آنھا برقرار ورق نزدند، تا بتوانند

اين دشمنان خلق ستمديده . بوده معاھده ھا و قراردادھائی به تصويب رسيده، که به نفع خلق افغانستان بوده باشد

د، بھتر است چند کتاب تاريخ کشور که صفحات کاغذ را با قلمھای زھرآگين و ننگين خود سياه نماين  اينزقبل ا

را از نظر بگذرانند تا القل بتوانند متوجه نتائج شوم موعظه ھای پوچ و خائنانۀ خود گرديده و نظرات باداران 

  .اينھا دشمن استقالل و ھمبستگی ملی ما و دشمن اتحاد و ھمبستگی بين الملی ھستند. خود را نشخوار نکنند

  

  تبصره

س آن کرزی خود فروخته قرار أفقتنامه را محکوم می کنم بلکه ادارۀ مستعمراتی که در رمن نه تنھا اين موا

  . محکوم است،ی که در حق مردم و کشور صورت گرفتهئدارد، نزد مردم افغانستان با تمام جنايا ت و خيانت ھا

ه تارو پود وی به  اين ننگنامه از جانب انسانی کیال در اينجاست که چرا بايد تصور نمود که امضاؤساما 

خواست و خالف آيا تا امروز عملی از جانب کرزی صورت گرفته که . استعمار وابسته است، صورت نگيرد؟

که قتل و قتال و غارت و تباھی و به اسارت کشيدن توده ھا را در اختيار  اميال امپرياليستھا بوده باشد؟ انسانی

 اين ننگنامۀ تاريخ به دور نگھدارد به غير از یرا از امضاامپرياليستھا گذاشته پس چه مشکلی می تواند وی 

خطور نخواھد مانند کرزی ھرگز  یتا روزی در مقابل آن جوابگو باشد که اين ھم در مغز وطنفرشان ،خشم خلق

 اين ننگنامه اباء یکه کرزی نقش مستقل نمی تواند داشته باشد که بدون ارادۀ امريکا از امضاما می دانيم  .کرد

پس تمام اين شادی بازيھا ساخت و بافتيست بين کرزی و امپرياليسم امريکا که می خواھند رول وی را . رزدبو

به حيث بردۀ خود مختار در اواخر بردگی اش وانمود کنند از يک جانب و از جانب ديگر روحيۀ مردم را در 

 از ورای اھد با به راه انداختن تبليغاتکه ما ش طوری. زمينه و در عملی نمودن پالنھای بعدی خود معلوم نمايند
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 ميھنفروش و خاين ھستيم، صحبت ھای آنھا طوری عيار شده تا یرسانه ھای امپرياليستی و ناتوئی توسط مشت

 در غير آن  امضاء نمودن اين موافقتنامه را می کنندیبتوانند وانمود کنند که اين افغانھا ھستند که از کرزی تقاضا

  .آن نيست یاکرزی حاضر به امض

اين ننگنامه را به امضاء به دست خود به يقين روزی کرزی   اين شادی بازيھا و صحنه سازيھاۀ بعد از ھمپس

 .رساندخواھد 
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