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 Political سياسی

  ھيوادوال کابلی

١۴.٠۵.١٠  

  جنايات امپرياليزم امريکا

   درحق کودکان معصوم
  

فرانسوی به زبان  می امسال ، اززبان ١٠روزشنبه » بيست دقيقه«خبری را که درپائين می خوانيد از روزنامۀ 
يکی اينکه اضالع متحدۀ امريکا ، به ندرت و شايدھم . ترجمه و پخش آنرابه دودليل ضروردانستم. دری برگردانده ام

ھيچگاھی ، به خاطراعمال ضد بشری آن محکوم نمی گردد ؛ و چنانکه درخبرپائين ديده می شود ، تکاندھنده ترين 
... ً صرفا به عنوان يک خبر ـ درچندسطرمختصرانعکاس داده می شودگزارشات ھم به شکل بسيارعادی و سطحی ـ

ياھم اينکه فردچنان با افيون !  وفقط چندساعت بعد و ياھم زودترازآن ، خوانندۀ روزنامه آنرابه فراموشی می سپارد
م راھم به مطبوعات ھم تراز امپرياليزم خوگرفته و توسط آن شرطی ساخته شده است که بدترين جنايات امپرياليز

  .حساب آوازه و توطئۀ مخالفان گذاشته و حقيقت آن جنايت را موردسؤال قرار می دھند
دليل دوم که برای من بيشتراھميت دارد اينست که درکشوراشغال شدۀ ما وياھم درمجامع افغانھا درخارج ، 

ن امپرياليزم که ھمسوبا درقدم اول ، خادما. دربرابرجنايات آشکارامپرياليزم امريکا واکنش ھا مختلف است
اشغالگران درتحکيم سلطۀ بيگانگان درافغانستان مصروف اند ، برجنايات بيشمارامريکا و متحدين بيشرمانه چشم 

بيشترزنان و (اين وقاحت آنھا زمانی اوج می گيرد که قشون وحشی اشغالگران به کشتارمردم بيگناه . می پوشند
يادطلب و خودفروخته ، با سکوت ننگين دربرابرجنايات بزرگ ولينعمت ھای می پردازند ولی آن گروه انق) کودکان

آن ابرقدرت زورگو و متحدين » دموکراسی«و » عدالت«خود ، بازھم به تبليغ و تقديس سياست ھای استعماری و 
  .فاشيست آن پرداخته ، برخون ھای ريخته شدۀ قربانيان شان رقص و پايکوبی می نمايند

نان که ھمسوئی با اشغالگران ندارند ، متأسفانه با بی تفاوتی و عدم واکنش دربرابرجنايات برخی ديگرازھموط
درديدن و شنيدن جنايات بيشمارامپرياليزم ، خواسته يا ناخواسته به " گوش خودرا به کری زدن" استعمارگران و با 

  .نفع اشغال ، استعمارو جنايات بی پايان موقف می گيرند
 نمايندۀ طبيعی بخش عظيم توده ھا و زبان گويای اکثريت دربند می باشند ، ھمان وجدان ھای ًجمع سوم که عمال

 مستعمراتی کابل ۀبيداری اند که شجاعانه با امپرياليزم امريکا و متحدين ، باقشون اشغالگرآنھا درافغانستان ، باادار
و اجيران آن و با جمله جواسيس و خودفروختگان بومی خط فاصل کشيده ، با صدای رسا جنايات و دسايس پشت 

 می نمايند ؛ و دراين مسيرشکوھمند ، تاگذشتن ازسرحاضر به مقاومت ومبارزه ۀ استعمار و ارتجاع را افشاءپرد
  :توجه نمائيد به خبرپائين. پرافتخار پخش آنھا اين سطورومرجع ۀو چنين است موقف نويسند. ھستند

  
  »بيست دقيقه «ۀروزنام

   ٢٠١٠ می ١٠دوشنبه 
CH.MINUTES20.WWW  
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 كودكاني كه درمزارع به طورقانوني استثمارمي شوند

 نموده که به اساس اءافش)  ـ مترجم ديده بانی برحقوق بشرۀمؤسس (ھيومن رايتس واچ :اضالع متحدهء امريكا
ًيک قانون فدرال ، صدھا ھزارکودک که اکثرا ھسپانيائی نژاد می باشند ، به کارھای دشوار وپرمشقت زراعی که 

دوازده سال  ازکارگران  ُخردسال زراعتی که بيشتر آن . ًبعضا خطرناک ھم می باشند ، گماشته می شوند
تعدادی از آن کودکان حتا .   روزدرھفته ، کارمی کنند٧ تا ٥بيشترازآن درروز، و  يا عتًعمرندارند ، اکثرا ده سا

 به طورنيم روزه شروع به کارمی نمايند ؛ درحاليکه دستمزد شان به حداقل آنچه تعيين شده ٦ يا ھم ٧ازسنين 
  .است ، نمی رسد

  

  
  

بگويند که نظام و ی گويان انقيادطلب آنھا بفرمايند حال آن تعداد از مزدوران فعال امپرياليزم امريکا درافغانستان و بل
استعماريی با اين دنائت و سفاکی که برنوباوه گان ترحم ننموده و درقلمروخود ازسيه روزی خانواده ھا با 

 بھره کشی ازبردگان سياه درمزارع پنبه ، به بيرحمانه ترين و غيرانسانی ترين ۀاستثمارکودکان دلبند شان ، به شيو
استفاده می نمايد ، چگونه ممکن است برای کودکان معصوم کشورزيراشغال خود که ھرآن سوء شکل

به ارمغان »  درخشانۀآيند«و » سعادت«، » عدالت«، » آزادی« فاشيستی خود  ُخرد می کند ، ۀآنرادرزيرپاشن
  آورد؟ 

يچ وجه نمی تواند نمايندگی از ھه  ساله را مشروعيت می بخشد ،  ب٦نظام استعماريی که قانون آن استثمارکودک 
  ! متمدن و ازيک نظام انسانی نمايدۀيک جامع

  ! امريکاۀننگ و نفرين برنظام امپرياليستی به سردمداری اضالع متحد
  !ننگ و نفرين برطرفداران و مبلغين بی آزرم بومی آن

 


