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  :يادداشت 

ان " کوروش بلخی"با تشکر از خوانندۀ عزيز ما آقای  که زحمت کشيده و لينکی را که در ذيل اين يادداشت خدمت ت

ا تقديم می گردد، برای ما ارسال داشته اند  اط ب رديم، درارتب د گ ره من ان بھ و به اميد آنکه ھميشه از ھمکاری ھای ش

ستان–افغانستان آزاد "لينک مورد نظر از ديد پورتال  ه "  آزاد افغان دانھا پرداخت د ب ه می باي د ک ل مکث ان اتی قاب نک

  .جدا ساختآنرا از ھم  منفی ووجوه مثبت 

ه خاطر  ھر سه  کانديد مقام نخست وزيری در بريتانيا-١  نه يک بار بلکه بار بار بر اين مسأله تأکيد می ورزند که ب

ا " امنيت بريتانيا " ازد ت ا را وادار می س ان عامل آنھ ناگزير بودند تا به افغانستان لشکر کشی نموده و اکنون نيز ھم

  .به اشغال افغانستان دوام بدھند

  :ل می نمايداين مطلب در ظاھر ساده وبسيط در بطن خود نکات آتی را حم

 و مزدوران گوش به فرمان آنھا اعم از مناديان اسالم سياسی، مدال گيران چپ و  خالف ادعا ھای اولی اشغالگران-

شتر از فروختهھم ترازان شان و مشتی مزدور خود زی بي اريخ چي ه در طول ت د " سگ ھرسوار" ک وده و نخواھن نب

وق بود؛ لشکر کشی بر افغانستان و جاری ساختن درياھا ی خون در آنجا، نه به خاطر تأمين رفاه و آسايش، اعادۀ حق

ه  ستی صورت گرفت بشر و آزادی اناث در آنجا، بلکه به صورت خاص برای حفظ منافع خودی کشور ھای امپريالي

وان ر عن روز زي ه ام تيکی"ک ات الس د" کلم ی نماي ان م ود را پنھ ال آن خ ت و امث ظ امني ين . حف ا چن سأله ب رح م ط

ستی از صراحتی ح وک ھای امپريالي غالگران و بل ال از اش م در خي وز ھ ه ھن رادی را ک ده از اف د آنع د اقل، می توان

ر " خرگوشی"روی بالھت انتظار بھروزی مردم ما را دارند، از خواب  ردم ب ه طرف م ددا ب وده، مج دار نم ا بي ًآنھ

  . به مثابه قدامه لشکر استعمار صادر نمايدبگرداندشان، در غير آن با گرفتن بھانه ھا حکم تاريخ را در مورد شان

ه اساسی در سيا - ه يک نکت ه مثاب را ب غال و آن ر ضرورت دوام اش شاری ب ده نفس پاف ده برازن ت آين ای دول ست ھ

ود آن ساختن ردم خ ستی از طرف م ای امپريالي ت ھ غالگرانۀ دول روز سياست اش ا ام ه تنھ ه ن انگر آن است ک ، نماي

گرفته که در نتيجه سياستمداران ناگزير اند برای به کرسی نشاندن آن گلو پاره نمايند، بلکه کشور ھا زير سؤال قرار 

ل ھای نيز اين نويد را  ستان و قت می دھد که در دراز مدت مردمان سرزمين ھائيکه دولت ھای شان در اشغال افغان

ه نب ا را ب ان سياست ھای دولت ھ رور زم ه م د، ب ن حاضر عام در آنجا دامن تر کرده ان يش از اي ده و ب رد فراخوان

تاده می شوند،  نخواھند بود تا در کشتار مردم بيدفاع و بيگناه افغانستان که فقط به جرم عشق به آزادی به مرگ فرس

  .وجدان و تاريخ خويش را لکه دار و پامال نمايند

ات  روند اوضاع نشان می دھد که اگر امروز ھرسه کانديد می خواھد طرف مقابل را د- ه اثب اتوان ب ر انسان کشی ن

برساند و خود مدعی آن است که در تطبيق قتل عام بھتر و خبره تر عمل خواھد نمود، آنروز دير نخواھد بود که ختم 
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اتی خود را ه ھدف اساسی در رقابت ھای انتخاب ه مثاب ستان ب غالگران از افغان ا جنگ و خروج اش اح ھ ام جن ر تم  ب

  -ن با اين دوران نبايد عوامل متعدد را در کندی و يا تيزی آن پروسه نا ديده انگاشت به خاطر رسيد-تحميل نمايد

د بخش -٢ د نوي د می توان  تشکيل يک گروپ کوچک در داخل پارلمان بريتانيا در تقابل با سياست دوام اشغال ھرچن

ودن باشد مگر نبايد يک نکته را ناديده گرفت که در کشور ھای امپرياليستی بار ھا اتفاق ار نم ه خاطر مھ  افتاده که ب

د  وع"يک روندی که احتمال وقوع آن در آينده حتميست و يا به ھمان تعريف قدما می توان د، " محقق الوق ه شمار آي ب

ذارده  دان گ ه مي ا ب ده حرکت پ ه بازدارن ه مثاب ا در وقت الزم ب وده ت ازماندھی نم ائی را س اد ھ ل نھ اليزم از قب امپري

دنام حرکت اصلی را به ان ه، ب د مثبت و پرجاذب حراف بکشاند و يا ھم اتفاق افتاده که به منظور بدنام ساختن يک رون

ترين افرادش را به حمايت از آن روند تحريک نموده تا صرف حضور ھمچو افراد در حمايت از آن روند، قوۀ فرار 

  .از آنرا تشديد نمايد

ا حفظ ھوشياری ) عھد احساس می نمايندافغانھائی که نسبت به آزادی وطن خود را مت(برماست  ع ب تا در ھمچو مواق

ه شکل  اھی خود را ب ه گ ه ک ای خرده بوژوامأبان ا"و اجتناب از خوش باوری ھ ائی ھ سوف نم د،" فيل شان می دھ  ن

ال  ه دنب ا را خود ب د خارجی ھ ان بتوانن ضمن تقويت آن روند، آمادگی آنرا نيز در خود پرورش دھند تا به مرور زم

  .با ھر ناروائی کله جنبانده ذلت  خود و ملت را سبب گردند" بزأخفش"بکشانند نه اينکه به مانند خويش 

ر -٣ ی ب دن يک احصائيه مبن واداران ادامآ نمايان ه ھ ال ب ه س ان س ه در جري ستان ۀنک ونريزی در افغان غال و خ  اش

د نماي،افزايش به عمل آمده دان است نگر آن ا ھرگاه به منظوز مصرف داخلی تحريف ويا جعل نشده باش ا فرزن ه م ک

د ھمانطوريکه در داخل ميھن دربند ده ان اليزم و ارتجاع برگزي ا امپري ، يعنی آنھائيکه آگاھانه تقابل و روياروئی را ب

م ھويت مقا شده اي ادر ن وز ق ردم خويش را ازوھن ۀ م ه حق و آزاديخواھان تعمار و مت ب وکران اس ايه شوم ن ر س  زي

ه تفکيک صف  سته در عمل ب ارتجاع بيرون نمائيم و تالش ھای ما در اين راه در حد راھنمائی محدود مانده و نتوان

شخور  ه آب ی ک ره خوران اجنب اير جي وق ارتجاعی طالب و س اريخزده و ف ای ت مردم و نيرھای آزاديخواه از نيروھ

سته خوبی برای انواع مختلف فاشي ز نتوان ی ني ين الملل زم از مذھبی گرفته تا نژادی گرديده، موفق باشد؛ در عرصۀ ب

  .ايم آنطوريکه نياز زمان ايجاب می نمايد، وظايف خويش را به انجام برسانيم

اط  داختن نق شخيص و دور ان وده، ضمن ت برماست که برای تغيير اين معادله، بر مجموع عملکرد خود باز نگری نم

ه خرچ ضعف، نقاط ق آن ھمت ب شتر جھت تحق وده باشدت ھرچه بي ارز نم تۀ خويش متب ۀ گذش  مثبت را در کارنام

وان حساب . دھيم ه ت ستيم، چه مطابق ب نبايد به اين دلخوش باشيم که ما مطابق به توان خود حاضر به حساب دھی ھ

وده دادن کاريست که ھر فرد عاديی در شرايط عادی انجام می دھد، از آنجائيکه امر وز شرايط در کشور ما عادی نب

يم۴٠بلکه در زير دست و پای بيش از  ز مکلف ا ني ان دارد، م دگی در آن جري االتر  کشور اشغالگر نبرد مرگ و زن  ب

ر  اد تغيي ه را از بني ا آن معادل از توان عادی چه که حتا باالتر از توان افسانه ئی به خاطر نجات ميھن تالش بورزيم ت

  .را بخشی از وجدان جامعۀ جھانی بگردانيم" ر اشغالگر از افغانستانخروج عساک"داده 

ام -۴ ور الحق " تأسف آورترين و تکان دھنده ترين بخش آن برنامه، مصاحبه ايست که با شخص معلوم الحالی به ن ن

سيمی ت" ن ه اس ام يافت ر ارتج. انج وزه گ ن دري تيزانۀ اي ت س ه و مل ه افکنان ای تفرق ری ھ ع گي ه موض ا آنک اع و ب

امپرياليزم نو نيست و در طول سالھای متوالی از ھمان طريق به ضربت زدن به وحدت اقوام و مليت ھای ساکن در 

ه دوام اشغال نظر " چفتن"ی  ھاافغانستان، تانک ان صراحتی ب ا چن انگليس را مواد سوخت داده است، مگر اينکه ب

انی نمی توانست م استعمار منودھد و بقای مردم و کشور را به حضور متدا ان عري وط و وابسته سازد، حد اقل با چن

  .تصور شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه  د، آن سقوط چگون قوط می نماي سانی از لحاظ سياسی س ی ان ه وقت ديم ک وديم و دي ده ب ه زن ا بدبختان بختانه و ي خوش

ام کشور  ه چه سرعتیسرعت و تصاعد ھندسی يافته، و از زير سؤال بردن ن ا حريت و آزادی ب ه دشمنی ب ا ب آن  ت

  .می گردد حضيض ذلت روانۀ ديار

ند، در  ا نباش يھن م تخباراتی و جاسوس دشمنان م ر عامل اس راد اگ ين اف ن چن راز داشت، اي به وضاحت می توان اب

ه منظور  روی خود ب ه بھترين صورت عناصر بی ايمان و ضعيفی اند که در عوض اتکاء به ني ارزه علي ر و مب تغيي

  .نگان طلب می نماينديک پديدۀ زشت، حل آنرا از بيگا

اد می شوند، و " نورالحق نسيمی" موجوديت افرادی مانند-۵ که با تأسف تا ھنوز به نام يک فرد از افراد افغانستان ي

راد خود را دارد خوشحال بود جامی بينيم، را  وقتی چنين سقوطی -می توانند زير نام يک افغان  که حد اقل ھمچو اف

دچه درد ان. افغان نمی دانند ودن می کردن ان ب رای مطبوعات -گيز می بود اگر خاينينی از آن قماش ھم ادعای افغ  ب

ات می  ه اثب ار ديگر ب ب، يک ب مزدور پرور غرب اينجا و آنجا افاده بفروشند، و خيل عظيمی از گمراھان مدال طل

ذي ونيزم و ارتجاع انفکاک ناپ يچ صورت نمی رساند که مبارزه عليه امپرياليزم از مبارزه عليه اپورت ه ھ وده و ب ر ب

  .توان به آن کم بھا داد

تواری در  شقدمی و اس اليزم، پي ه امپري ارزه علي با در نظرداشت اين حوادث ما را اعتقاد بر آن است که در ادعای مب

ر  وزه گ ل کالشان دري قيم و خي ه صحيح را از س د ک ان محکی باش د ھم ونيزم می توان مبارزه عليه ارتجاع و اپورت

  ليزم را از فرزندان صديق ميھن متمايز می سازدامپريا

    AA-AA                                                       اداره پورتال

  

  "کوروش بلخی"اينھم لينک ارسالی آقای 

_afghan_election_british_13l_2010/05/100501/afghanistan/persian/uk.co.bbc.www://http

shtml.vid_war  

  

  :خواننده عزيز

را در محل آدرس  وای آن وده محت ان صورتی لطف نم شود، در چن از ن ن لينک ب ا اي ود دارد ت ان آن وج شه امک ھمي

  .نظر را تماشا نمائيدانترنت داخل نموده ، پروگرام مورد 

                                                              شاد و موفق باشيد

 AA-AA                                                        اداره پورتال 

 


