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  MLOA: فرستنده 
   ٢٠١١ جنوری ٢٤

 AA-AAترجمه ــ پورتال 
  

  

  .نشر گرديدپورتال  ٢٠١١ جنوری ٢٤المانی اين اعالميه در صفحۀ متن 

  :ترجمۀ دری آناينک 
  

  اردوهای اشغالگر امپرياليستی
  

  !از افغانستان خارج شويد
انستان را در اشغال خود درآوردند  اتازونی، افغ امپرياليسم چندين مملکت عضو ناتو و در رستۀ اول٢٠٠١در سال 

 بيالنس .را بحيث دالئل خاص اين اشغال قلمداد کردند» اسی کمکهای بشری و آوردن دموکرمبارزه با ترور، «  و

جنگهای چرکين نه ساله مگر واضح ساخت، که دالئل اشغال افغانستان چيزی ديگر بجز دروغهای منافقت آميز بوده 

ين ، که بيشترانسان) هفتاد هزار (٧٠٠٠٠در مدت اين اشغال خلق افغانستان متحمل رنج بيکران گرديد، چنانکه  .اند

اقتصاد مردم، که بيشتر بر فالحت استوار است، بر اثر ماين . جان شيرين خود را از دست دادند شان ملکی بودند، 

هفتاد درصد مردم بيکار . قدرتهای اشغالگر سرپناهها و دستگاهها را بخاک يکسان ساختند. گذاری نابود گرديد

در کشوری که قوای اشغالگر حضور . ی و معارف فلج شدبنياد صح. گرديده و خانه و کاشانۀ خود را از کف دادند

خود را بخاطر احقاق حقوق زن و تأمين آزاديها توجيه ميکردند، خشونت و تجاوز بر زنها، ابعاد هراس انگيزی را 

اردوی اشغالگر . عساکر اردوهای اشغالگر، رول عمده را در اين اعمال ننگين به عهده دارند. بخود گرفته است

بدست اردوهای فاتح به بعد،  جنگ عمومی دوم اردوی المان که از. فته استباز در خدمت سرمايه قرار گرالمان، 

 به تجويز حکومت متشکل از ١٩٩٨، بار اول در سال  تبعيد گشته بود قرارگاههاهای چارديواريدرامپرياليستی، 

و در اشغال يوگوسالويا سهم فعال رده شده  بيرون آو، از قشله ها"سبزها/ اتحاد نود" و "سوسيال دموکرات"حزاب ا

که نظر به آن اردوی المان رول  گرديد، توشيحــ " بوندس تاگ"ــ قوانينی از پارلمان المان  بدين منظور .گرفت

دولت کپيتاليستی المان که چهارمين کشور بزرگ اقتصادی دنياست، . بازی کرده ميتواندکشور اشغالگر را در خارج 

اردوی المان .  خود در بازار جهانی، بودجۀ اردو و تجهيزات نظامی خود را افزايش داده ميرودجهت گسترش رول
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افغانستان در آسيا از : نظر به دالئلی که به جهان آشکار است، در افغانستان حضور دارد، عينًا به مانند ممالک ديگر

و ممالک همجوار افغانستان، بهره مند . يباشدمنابع زيرزمينی خيلی غنی مموقعيت مرکزی برخوردار بوده و از نگاه 

دقيقًا از همين خاطر افغانستان برای ممالک امپرياليستی اهميت بزرگ  .از منابع سرشار تيل و گاز طبيعی ميباشند

سال گذشته از ميان ين حقيقت، که تا گذشتۀ نزديک با روغها و عوامفريبی پنهان ساخته شده بود،  ا.ستراتژيک دارد

  :گرديد اين طور برمال، " هورست کيولر "،ن، از زبان رئيس جمهور المانخود شا

، بايد بداند که  حالت ی خودبرداشت من مگر اينست، که کشوری به بزرگی المان با وابستگيهائی در تجارت خارج« 

راههای آزاد تجارت،    واجبی ميگرداند، تا منافع ما تأمين گردد؛ مثًالنيزرا  مأموريت نظامی  و اضطرار،ضرورت

  »....صدمه زدن اشتغاالت و درامد خواهد گرديدجلوگيری از عدم ثبات منطقوی، که به يقين باعث  مثًال

دقيقًا به همين مناسبت حلقات . اين اظهارارت که واقعيتها را بيان ميکرد، حلقات سرمايه داری را بيحد ناآرام گردانيد

  .مجبور ساختند، تا يک ماه بعد ازين اظهارات، استعفاء بدهدرا " لرهورست کيو" رئيس جمهور ،سرمايه داری

، ازين واقعيت به "بوندس تاگ"انحصارات سرمايه داری المان و نطاقان شان، در پارلمان المان، امروز مگر 

ۀ  در برلين، چهرۀ اشغالگران٢٠١٠ نومبر ٩بيانيۀ وزير دفاع المان، گوتنبرگ، بتاريخ . صراحت دفاع ميکنند

  :امپرياليستی دولت المان را نمايان ساخت، وقتی که گفت

 نظامی و ستراتژيک جهانی مد  مواد خام، بدون شک بايد به عنوان مسائلمطمئن سازی راههای تجارت و منابع« 

  » .نظر گرفته شوند

ممالک . نداشغالگر امپرياليستی بخاطر تأمين انحصار امپرياليسيتی در افغانستان حضور دارتمام ارودهای 

تمام افغانستان را در اينک امپرياليستی که بخاطر يک مشت منافع انحصاری امپرياليستی ديروز بالقان و عراق و 

جنگهائی که بازارهای جهانی را بين . اشغال دارند، بر مردم منکوب جهان، رنجهای بيکرانی را تحميل ميکنند

ممالک بخاک يکسان ساخته ميشوند و تمام ثروتها . گرديده استانسان امپرياليستها تقسيم ميکنند، باعث کشتار مليونها 

يگانه دليل اين کار، همانا آزمندی انحصارات امپرياليستی و نظام مالکيت . در کف يک مشت پرازيت می افتد

هلوی اليسم المانی در پ نبايد فراموش کرد، که کاپيت.خصوصی ميباشد، که بر استثمار، سرکوب و ترور استوار است

هردو جنگ امپرياليستی که  .با هويت وحشيانۀ اشغالگرانۀ خود، موقف خاصی را احراز ميکند اتازونی، امپرياليسم

تهای همين کشور براه ، از طرف امپرياليساعث نابودی مليونها انسان گرديدبر بنياد تقسيم جهان استوار بوده و ب

بزرگترين تهديد بالقوۀ جنگهای شت تجمع بزرگ سرمايه، نظردادولت امپرياليستی المان، با در. انداخته شد

حمتکشان و کارگران داخلی و خارجی،  زدقيقًا همين نکته وظيفۀ گرانی را بدوش . اشغالگرانه را تمثيل ميکند

در برابر نظام سرمايه داری، . انقالبيان گذاشته است، تا جلو جنگ، تجهيز نظامی و حمالت اردوی المان را بگيرند

. گيردی ميباشد، بايد مقاومت بصورت مجموعی صورت ريشۀ تمام جنگها، سرکوب، گرسنگی و آفتهای انسانکه 

يندۀ آ.  و زحمتکشانهاست؛ و بدرجۀ اول وظيفۀ کارگرانمبارزه بخاطر ايجاد يک هستی انسانی، وظيفۀ تمام انسان

  .بشر تنها از همين طريق تضمين شده ميتواند
  

  !!!ديدی ــ از افغانستان خارج گرتتمام اردوهای امپرياليس

  !!!تخواهد گش خلقهای مقاومتگر فتح و ظفر نصيب امپرياليسم مغلوب ميشود ــ 
               


