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  »آذرخش«ھيأت تحرير

  ٢٠١١ می ٣٠

 

  !قاتالن مردم افغانستان بايد به محاکمه کشانيده شوند

 

  

  

  

امريکائی و متحدين ھمرکاب آنھا دربرابر مردم » متمدن«دھشت افگنی قوای متجاوزاشغالگربه سردمداری وحشيان 

مظلوم و بی دفاع ما تا آن حدی اوج گرفته ، و متناسب با آن ذھنيت عامۀ جھانی چنان معافيت داده شده ، که قوای 

اطربه بيرحمانه ترين شکل به کشتارمردمان ملکی ، به خصوص ديگربدون کوچکترين دغدغۀ خ» ناتو«فاشيست 

  .زنان وکودکان درکشورما متوسل می شوند

افراد ملکی درواليت ھلمند خبردادند که ازبعضی ازرسانه ھای خبری ازکشتارچھارده تن ) ٢٠١١ می ٢٩(امروز

رت ازھفت پسرخردسال ، پنج آن چھارده نفرشھيد عبا. به شھادت رسيدند» ناتو« قوای ۀدراثربمباران شبان

ھمچنان شش تن .  ھيوالی دھشت امپرياليستی گرديدندۀدخترخردسال و دو زن می باشند که دربسترخواب طعم

به تاريخ   اين جنايت قوای اشغالگربه تعقيب جنايت ديگرشان.  مجروح شده اندانکارديگردراثرآن جنايت غيرقابل 

  . تن به شھادت رسيده بودند١٨  می درنورستان صورت گرفت که دراثرآن٢۵
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آنچه خشم و نفرت ھرفرد وطنپرست و مردم دوست افغان را برمی انگيزد و دربرابراينھمه جنايات بدون کيفربه 

عصيان می آورد ، تکبرفرعونی اشغالگران بی آزرم و مزدورمنشی نوکران بومی آنھا به سرکردگی شاه شجاع 

دراول سعی می نمايند تا ھرجنايت ) ومتحدين متمدن نمای آنھا( امريکائی وی باداران. ثالث ـ حامد کرزی ـ می باشد

 شوند ، جنايت خودرا احتمالی و موثق خود درحق مردم مارا مسکوت نگه دارند و ھرگاه مجبوربه عکس العمل

خود وحشی ...   اندبه راه انداخته" تحقيق"به اين اکتفأ می نمايند که گويا درمورد  ؛ و درھربارنشده وانمود می کنند

 مردم ۀاين را می گويند تحميق بيشرمان! قاتل، قاضی ھم است و گويا ازحق قربانيان خود دفاع می نمايد و متجاوز

را دارد زيرا با چند طمطراق » ناتو«، حيثيت سپرآدمکشان ۀ متجاوزانما که دراين رذالت ، دولت دشت نشاند

و يکی دو " رئيس جمھور"روھای نظامی خارجی و گلوبغض دادن خطاب به مقامات سياسی و ني" رئيس جمھور"

اين . قطره اشک تزويروی ، که بيشترآن را برحقارت خود می ريزد ، گويا ازمردم دادخواھی صورت می گيرد

...  داده است" اخطار"بارحامد کرزی قوای خارجی را درمورد تلفات ملکی درافغانستان گويا برای آخرين بار 

يا ھم شاه شجاع به ... بدھد" اخطار"اين بدان می ماند که ببرک به برژنف . مضحک ترازين نمی توان يافت

  !  انگليس

 ۀاين واقعيت را بازھم به ثبوت می رسانند که خالف ادعاھای فخرفروشان ازجانب ديگر، مطبوعات غرب ھرروز

کسره درخدمت سياست ھای تجاوزی دول خود بوده و با تمام عوامفريبی ، ي» آزادی مطبوعات«و » آزادی بيان«

ھا قادرنخواھند شد وابستگی خود به نظام سفاک و خونريز امپرياليستی و دفاع ازآنرا مستورساخته و خالف آن 

اين موضوع بيشتردرمورد مطبوعات ممالکی که مستقيماً و با ارسال قوای نظامی . کوچکترين گامی بردارند

و تلويزيون سويس ازکشته شدن افراد ملکی توسط » يورونيوز«: طورمثال. رافغانستان درگيرند ، صدق می کندد

درافغانستان خبردادند و تا اندازه ای ھم تصاويرقربانيان را ازدوربه نمايش گذاشتند ولی تلويزيون ھای » ناتو«

 وجود سعی زياد درصفحات انترنيت برای پيدانمودن ھمچنان بايد متذکرشد که با. فرانسه برآن کامالً سکوت نمودند

 سکوت ۀ توطئبخشی از، قادربه دسترسی به ھيچ عکسی نشديم ؛ که اينھم » ناتو«عکس ھای قربانيان جنايت اخير

  . آنھا می باشدۀاعمال شده توسط دول امپرياليستی و مطبوعات مربوط

رکشورخودرا که با تجاوزآشکاربرخاک آبائی ما و د» دموکراسی«و» تمدن«ما درحاليکه جنايات مکررمدعيان 

 خوکان ۀ، به ثبوت رساندند که فقط برای چپاول و کشتاروويرانی به سرزمين ما به سان گل مردم ماۀکشتاربيرحمان

وحشی سرازيرشده اند ، شديداً محکوم می نمائيم ، اينرا ھم يادآورمی شويم که ھيچ مانوری برای پوشاندن مقاومت 

ن قادرنخواھد بود انتقام به حق مردم ما ازاشغالگران متجاوز و قوای  ما دربرابرمتجاوزا مردم مظلومۀنداوج گير

اين مقاومت به حق و . سرکوب نمايد» مبارزه با طالب و القاعده «ۀنظامی فاشيست آنھا را درھياھوی خود انگيخت

سط امپرياليزم ، تا شکست محتوم وحشيان متمدن  طالبی و امثال آن توۀنده شد ، جدا ازجرثومه ھای پراکروزافزون

، جشن پيروزی خودرا تجليل خواھد  دوام خواھد يافت ؛ وبرگورمتجاوزان امپرياليست و فاشيست»دنيای آزاد«نمای 

  ! نمود

  !درافغانستان» ناتو«درود بی پايان به روان قربانيان معصوم جنايات 

  !ومی آنھا بۀمرگ برمتجاوزان فاشيست و نوکران بی اراد

  !   به پيش در راه نابودی استعماروارتجاع

  


