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 !نيروھای متجاوز از افغانستان بيرون شويد
  

 جنوری ٢٢تان که درتاريخ لمانی ضد جنگ در افغانسا مظاھرۀ احزاب وسازمان ھای در   اين پيامی است که  

لمانی توسط يکی از گردانندگان مظاھره خوانده شده المان برگزار شد، به زبان ا  Essen- م در شھر ِاسن٢٠١١

  .است

 -------------------------------  

شی  با لشکر کءابتدا. افغانستان کشوريست که بيش از سی سال در آتش تضادھا وحرص امپرياليسم جھانی ميسوزد

سوسيال امپرياليسم به خاک وخون کشيده شد و در نتيجه بيش از يک مليون انسان قربانی آن تجاوز گرديد 

درمتن ھمين خونريزی و ويرانی امپرياليسم امريکا . وقسمتھائی از آبادی ھا وکشتزارھايش به ويرانه بدل گرديد

د ومرتجع ترين و وحشيترين فوندامينتاليستھائی ومتحدينش برای زدن حريف شان شعار دفاع از اسالم را بلند کردن

مثل حکمتيار، ربانی، سياف، بن الدن، الظواھری وغيره را درپاکستان بسيج وسازماندھی نمودند وآنھا را توسط 

پاکستان آموزش نظامی داده و مسلح ساختند تا بروند در داخل افغانستان ودرآنجا ISI   امريکا و  CIAسازمانھای 

  . ر و خرابکاری کنندقتل وکشتا

بعد از سقوط شوروی سوسيال امپرياليستی وبه قدرت رسيدن گروه ھای فوندامنتاليست بين اين گروه ھا بر سر 

تقسيم قدرت اختالفاتی به وجود آمد که منجر به جنگ ھای درونی شان شد و در نتيجه دھھا ھزارنفر از مردم بيگناه 

اليسم امريکا وانگليس به کمک پاکستان و عربستان سعودی گروه وحشی تر امپري. کشته شدند) افغانستان(کشور ما

 نظامی و اقتصادی –طالب را سازماندھی کردند تا با استقرار حاکميت  آنھا بتوانند بھتر پالنھای ستراتژيک سياسی 

حيرۀ کسپين تا بحر شانرا در آن منطقۀ حساس پياده کرده وھرچه زودتر پايپ الينی را برای انتقال نفت و گاز از ب

وھکذا ھرچه زودتر از طريق افغانستان بازارھای . ھند احداث نمايند و ذخاير نفتی کسپين را در اختيار خود بگيرند

  . دست بياورنده تجارتی، نيروھای کار ارزان و منابع کشورھای آسيای ميانه و مرکزی را ب

اران نئوليبرال ميخواستند به پيش نرفت و آنھا به بھانۀ اما اين بازی طبق دلخواه امريکا وبا سرعتی که سياستمد

 تن بمب وراکت را ھزاران.  م به افغانستان لشکر کشی کردند٢٠٠١ سپتامبر ١١حضور بن الدن و آفريدن حادثۀ 
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امريکائی ھا ومتحدين شان اين جنايت را زير نام . بر آن سرزمين به آتش کشيده ومردم مظلوم آن فروريختند

دست آمده ه ولی نتايجی که طی اين ده سال تجاوز خونين نيز ب. دموکراسی و بازسازی افغانستان انجام دادنداستقرار 

گواه بر آنست که ھمۀ اين شعارھای مردم فريب ماسکی بودند بر روی برنامه ھای خشن جنگی امپرياليستھا وتطبيق 

  .ستراتيژی جھان گشائی و اشغال کشورھا توسط امريکا و متحدينش

م تا اکنون شب و روزی نيست که در آن نيروھای ٢٠٠١ اکتوبر ٧   از ھمان شروع بمباردمانھای وحشيانه در 

متجاوز به افغانستان خون نريخته باشند و انسانھای بيگناه، اعم از زن و مرد و پير و جوان و کودک را نکشته 

ی افغان به دست نيروھای نظامی متجاوز که ھم اکنون به طور متوسط ھر روز بيش از ده نفر غير نظام. باشند

بمباردمان مناطق مسکونی کار ھر روزۀ ارتش ھای متجاوز . لمان نيز شامل آنست کشته ميشوندانيروھای ارتش 

  . است

لمانی کمتر از امريکائی ھا و ابرای مدتی سمت شمال افغانستان مقداری آرامتر از جنوب کشور بود و نيروھای 

 از طالبان مسلح را ه ایولی به گواھی مردم محل ھليکوپترھای امريکائی و انگليسی عد.  ميکردندانگليس ھا کشتار

انتقال . لمانی را بيشتر درگير جنگ بسازندادر تاريکی شب از جنوب افغانستان به شمال منتقل کردند تا نيروھای 

آنقدر سروصدا راه انداخت که حتی کرزی طالبان مسلح توسط ھليکوپترھای امريکائی وانگليسی به شمال افغانستان 

و حال سمت شمال افغانستان نيز به حمام خون بدل . رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا زير فشار برآن اعتراض کرد

  .شده است

با ) ناتو( ھزار عسکر وصاحب منصب کشورھای امپرياليستی ١۴٠ھم اکنون با آنکه طی ده سال است که بيش از 

اما افغانستان يکی از نا امن ترين نقاط جھان . ب افکن ھا و اسلحۀ مدرن در افغانستان حضور دارندپيشرفته ترين بم

حضور نيروھای مسلح متجاوزخارجی نه تنھا . است و در آن جنگ و خونريزی خيلی بيشتر از گذشته جريان دارد

 زده و به جنگ و خونريزی شدت ھمه نتوانسته صلح و آرامش را در آن کشور بياورد، بلکه صلح نسبی را نيز ب

  .بخشيده است

 مليون انسان گرسنه وجود دارد که در شبانه روز يک ٩در افغانسان ھمين امروز به اساس آمار ملل متحد بيش از 

موسسۀ غذائی ملل متحد اخطار داده است که اگر به اين مردم غذای فوری . مرتبه ھم نميتوانند غذا به سيری بخورند

گفته است که بيش از " تحقيق و ارزيابی افغانستان"موسسۀ غيردولتی. يک فاجعۀ انسانی خواھيم بودنرسد، شاھد 

موسسۀ ملل متحد .  درصد مردم آن به خطر قحطی مواجه اند٣۶ درصد افغانھا به بحران غذائی روبرو ھستند و ٧٠

  .  مليون دالر از جامعۀ جھانی کمک خواسته است۶۵٠برای نجات اين گرسنگان 

درين کشور که امريکائی ھا و متحدين شان شعار دفاع .    افغانستان ھم اکنون بلندترين آمار خودکشی زنان را دارد

اين فاجعه .  زن خود کشی ميکنند١۵٠از آزادی زنان را بلند کرده اند، ھر روز بطور متوسط پنج زن و ماھی 

زن افغان از ابتدائی ترين حقوق انسانی محروم است . محصول ظلم و بيدادی است  که بر زنان افغانستان حاکم است

و فقط عدۀ انگشت شمار عروسک ھای دست پروردۀ خود را امپرياليستھا اينجا وآنجا به نمايش ميگذارند، به ستيج 

فريبند و بگويند که زنان در افغانستان ند تا مردم امريکا و اروپا را بھا ميکشند وبه آن ھا مدال و جايزه اعطاء ميکن

در حاليکه ھم اکنون بدترين ظلم وستم در قريه قريۀ کشور ما و حتی در شھرھا درحق زنان . به آزادی رسيده اند

شما در کدام محفل حتی رئيس جمھور افغانستان، معاونينش ويا وزرای آنرا ديده ايد که با خانم . رواداشته ميشود

حال چه انتظاری . ند؟ آنھا ھرگز حق شرکت در محافل را در کنار مردان به زنان خود نميدھندھای شان حاضر شو
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اين خود نشانه ايست از زن ستيزی حاکمان و حاکميت افغانستان که متحدين امريکائی . از ديگران ميتوان داشت

  . واروپائی شان ھيچگونه اعتراضی برآن ندارند

 مليون طفل مساعد به مکتب رفتن، حق و امکان مکتب رفتن را ندارد و از اين ٢ در افغانستان ھمين امروز بيش از

يا معلم ندارند، يا کتاب درسی موجود نيست، يا . مکاتب اکثراً شکل نمايشی دارد. ابتدائی ترين حق شان محروم اند

وپا که خيلی آماری ساخته فقط برای آمار دھی و فريب مردم، به ويژه مردم امريکا و ار. ی برای نشستن ندارندئجا

شده اند، ليست طويلی از مکاتب را ازينجا و آنجای افغانستان منتشر کرده اند، ولی ھرگز درپی راه اندازی و بھره 

  . برداری سالم اين مکاتب نبوده اند

ن، پاکستان مردم برای مداوای ساده ترين امراض شان به کشورھای ايرا. آمار بيماری ھا در افغانستان بيداد ميکند

وھند بايد بروند و آنجا ھم مصرف گزافی از کرايۀ رفت و آمد، ھوتل بود وباش وتکس ھای باال بر آنھا تحميل 

  . اما مليونھا انسان حتی به يک تابليت آسپرين ھم دسترسی ندارند. فقط عدۀ محدودی ميتوانند ازآن بھره گيرند. ميشود

علت آن ھم فقر ونبود امکانات صحی .ميرد گی می، يکی قبل از يکسالداز ھر سه تا پنج کودکی که به دنيا ميآي

  .وغذائی است

و اين خود نشانۀ سطح رشد بخش صحی در افغانستان . از ھر پنج مادر، يکی در وقت تولد طفلش از بين ميرود

  . کشور گويا برای حفظ آن به آن تجاوز کرده اند۴۶است که 

حاکم ... سد جھان است که درآن رشوت، فساد اداری، بی نظمی، بی ادارگی وھم اکنون افغانستان دومين کشور فا

امريکا و متحدين اروپائی اش ده سال است که از دولت سازی سخن ميزنند و اما دولت ساخته و پرداختۀ شان . است

ی غربی  طالبی وفاسد ترين تکنوکراتھای دستنشاندۀ کشورھا-ترکيبی است از فاسد ترين بنيادگراھای جھادی

. چپاول مردم مشغول ھستند و ملياردھا دالر را حيف وميل کرده اند و  پرچميھا که مشترکاً به غارت و چور-وخلقی

افغانستان متحدين " دولتمداران"اين وضعيت به حدی رسوائی بار آورده وسروصدا راه انداخت که باالخره 

گری ھای زيادی کردند که در تمام اين فساد مالی ءافشارا نيز شريک جرم شان دانسته و   اروپائی شان–امريکائی 

  .و اداری امريکائی ھا و اروپائی ھا ھم با آنھا شريک ھستند

افتضاح انتخابات رياست جمھوری که ھمگی به تقلب درآن اعتراف کردند و بعد مضحکۀ انتخابات پارلمان که تا ھم 

  .سخرۀ دموکراسی امريکائی در افغانستان استاکنون جنجال تقلبات گستردۀ آن حل نشده، اوج نمايش م

اما تازه ترين گزارش . نغارۀ دموکراسی بازی امريکائی ھا و اروپائی ھا در افغانستان گوش فلک را کر کرده است

در آنجا از آزادی ھائی که در . منتشر شده حاکی است که افغانستان در قطار بدترين کشورھای ضد آزادی قراردارد

 از حقايق زندانی ه ایق بشر آمده ھم خبری نيست، روزنامه نگاران و روشنفکران به جرم گفتن گوشاعالميۀ حقو

روزنامه ھا و نشرات زير سانسوراست، سايت ھای انترنيتی فلتر ميشوند، جوانان به نشر مقاالتی که از . شوند می

دان ندارند، دختران خوردسال را به زور به زنان ھيچ گونه برابری با مر... انترنيت کشيده اند به زندان ميافتند و

...  اجبار مذھبی حاکم است و تغيير مذھب جزای اعدام دارد و... ازدواج مردان بزرگتر از پدران شان در مياورند و

  .اينھايند حاصالت حضور ارتش ھای متجاوزخارجی و دموکراسی شان

  : افغانستان رشد فوق العاده کرده است عبارتند از محصوالت جدی ديگری که بعد از تجاوز امريکا ومتحدينش به 

 توليد ترياک و تبديل آن به ھيروئين که به کمک دستگاه ھا و مواد ساخته شده در کشورھای غربی صورت -١

ھکذا صدور دھھا تن . يميائی به قول مردم توسط نيروھای خارجی ميسر استکورود اين دستگاه ھا و مواد . ميگيرد
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 اروپا فقط با طيارات نظامی و دپلوماتيک که ھر روز بدون مجوز وبازرسی به افغانستان رفت وآمد مواد مخدر به

  .دارند، صورت ميگيرد

 افزايش ترور وتروريسم و پيدايش نيروھای انتحاری از محصوالت تجاوز است که ھر روز از مردم غير -٢

  .گيرد نظامی و مظلوم افغانستان دھھا قربانی می

ئی و آدم فروشی که وسيلۀ شده برای باندھای جنايتکار که در پيوند با حاکميت و طالبان به آن دست  آدم ربا-٣

  .ميزنند

گان اروپائی وامريکائی عدۀ محدود عناصر د   درين ميان به قيمت زندگی رقتبار مليونھا انسان و از پول ماليه دھن

ی لوکس وساختمانھای بلند منزل برای شان اعمارکرده ند وقصرھاه ا تکنوکرات مولتی مليونر شد–فاسد جنگساالر 

 دارند، ھم در قاچاق مواد مخدر نقش  اساسی دارند، ھم نيروی مسلح   NGOاين عده ھم در حاکميت ھستند، ھم. اند

 با اين چنين کسانی ھمکاری –لمانا به شمول –نيروھای تجاوزگرخارجی. دارند وبه ترور وناآرامی ھا دامن ميزنند

  .راھی ميکنند و برمردم افغانستان ستم روا ميدارندو ھم

   نجات مردم افغانستان فقط با خروج اشغالگران و عناصر و نھادھای مزدور مسلح وغير مسلح بومی ساختۀ دست 

دست ه فقط با سپردن سرنوشت مردم ب. شان ازجمله طالبان، جنگساالران و تکنوکراتھای فاسد ميسر است وبس

  .افغانستان ميتواند به آزادی، آبادی ورفاه برسدخودشان است که 

  !                                                                    دست تجاوزگران وعمال بومی شان از افغانستان کوتاه

                                                                   پايان

   

        

 
  


