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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسوی
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  ديده درايی امپرياليستی
  

ه سرمايه داری"را امپرياليزم  که آن االترين مرحل ستم ھای اداری " ب ام سي ا تم سه ب د، در مقاي وده ان اد نم ز ي ني
د شتر برخوردار می باش وده از تحر ک بي ر ب اريخ ، متکامل ت ای ت ن تکامل وتحرک . استعماری در درازن اي

سته است ؛ ا تفاده،  واب ورد اس درن م وق م ايل ف الوژی و وس ه بيشتراگر از سويی به رشد تکن ز جانب ديگر ب
  .ساختار اقتصادی واجتماعی برخاسته از آن،  منوط می باشد

داد و از  ای بغ وری خلف  به عبارت ديگر امپراتوری ھای ديروزی از امپراتوری روم وساسانی گرفته تا امپرات
ا آنکه از  ر، ب ای کبي ر امپراتوری جھانی پرتگال واسپانيا گرفته تا امپراتوری فرا قاره يی بريتاني سلط ب لحاظ ت

ايی برخوردار  مستعمرات وداشتن دست باال در حيات وممات ساکنان آن ، نسبت به شرايط امروز از مزيت ھ
ستند  د و می توان اه ببرن ه دروغ پن ان ب ای جھ ای خود وخلقھ رای فريب خلقھ د  ب ور بودن ر مجب ودر نتيجه کمت

ا جنايات شان را با يک بھانه مروج در ھمان مقطع تاريخی به م د، ب ه نماين شريت، توجي ثابه خدمتی به جامعه ب
ری  ی کمت ار آي تعماری از ک واع مختلف روابط اس ر ان ستی ب ستم امپريالي روزين سي سلط ام آنھم در مقايسه با ت
درت  يم ق ای تحک ه ھ تعماری پاي ر دولت ھای اس برخوردار بودند، زيرا در آنزمان به صورت عمده بازوی قھ

الوژی نظامی ودر نتيجه آنھا را تشکيل می داد در  ه تکن ول در زمين ر العق ار تکامل محي روز در کن حاليکه ام
ده  اکمال قوه وبازوی قھر دولت، در زمينه بازوی فريب قدرت ھای استعماری نيز تغييرات اساسی به وجود آم

ه ب وده ک در راه طوالنی را طی نم ه آنق ن زمين اليزم در اي ه امپري درت به جرئت می توان ابراز داشت ک رای ق
  .ھای استعماری ديروز حتا تصور آن نيز ممکن نبود

انی  يکی ازاين بازو ھای توانمند که گاھگاھی تمام پيکر را به مبارزه می طلبد، رسانه ھا وفرھنگ اطالع رس
ه . در جھان معاصر می باشد انی را ب تا بدانجا که برخی ھا پا پيشتر گذاشته ضمن آنکه، اطالعات واطالع رس

  .قوه چھارم دولت ھا معرفی می دارند، عصر ما را نيز عصر اطالعات  ياد می کنندمثابه 
ای  ه منظور سرکوب خلقھ ه ب بر ھمين مبنا ، امپرياليزم جنايت گستر امريکا در پھلوی ماشين جنگی بزرگی ک

ه از آن جھان به وجود آورده است، عظيم ترين شبکه اطالع رسانی جھانی را ايجاد وتحت کنترول خويش داشت
ر از مجاب " شير را سياه "طريق به اصطالح مردم عوام زی کمت نمايانده، به ھيچ صورت حاضر نيست به چي

  .شدن کامل طرف مقابل قتاعت نمايد
اليزم  اتی امپري ر سروصدا ھای تبليغ ه اخي ه در دھ از موارد مشخص ومبرھن چنين طرز ديد وتالش رياکاران

  .  وعراقغرب است در قبال اشغال افغانستان
 سپتمبر ١١امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکای جنايتکارش در ناتو و خارج از آن، بعد از واقعه مشکوک 

راد ٢٠٠١ ست اف ام ل ا در تم ه حت ا آنک ا، وب ان ھ ر از افغ ه غي  که می تواند به دست ھر کسی  ايجاد شده باشد ب
ستان " طالب والقاعده"د دست پرورده اش مشکوک يک افغان وجود نداشت، زير نام مبارزه عليه دوبان ه افغان ب

ارزه  ه واھی مب لشکر کشيده، بازھم دريای خون جديدی را به راه انداخت؛ به ھمين سان در مورد عراق وبھان
صادی " اسلحه کشتار جمعی"عليه  ر ساخت ھای اقت ابودی کامل زي ا ن شانيده ب ه خاک وخون ک آن کشور را ب

  .ه رشد طبيعی آنرا ده ھا سال به عقب کشانيداجتماعی در آن کشور، پروس
افع  دو  ا جائيکه من م در دوام آن ت ل از دو تجاوز وچه ھ غول رسانه ھا که ھدف بحث امروزی ماست، چه قب

داوم ج رای ت ه، ھر روز ب ر پرداخت ازوی قھ ه حمايت از ب د ب ود و می نماي ق طرف ايجاب می نم نايت وتحمي
دارد، درک . ی معرفی داشته ومی دارندرفند جديدتخلقھای جھان بھانه و آنچه برای آنھا کوچک ترين ارزشی ن
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را . مستقل ومستقيم مليارد ھای انسان کره ارض است وان آن ط می ت ه فق ل وصفی ک ر قاب ی غي آنھا با ديده دراي
فيد وعکس آن " ديده درايی امپرياليستی" ياه را س ازھم س ات ب وه داده ناميد، می کوشند با تمام وسايل وامکان جل

  .در نھايت از عملکرد جنايتکارانه شرکای جرمشان حمايت نمايند
ا وشرکا در  اليزم امريک يله امپري ه وس ًنمونه کامال جديد اين ديده درايی امپرياليستی ، کشتار وحشيانه خلق ما ب

ده ما. می باشد" شيندند"ولسوالی "  عزيزآباد" ان زن ه از بمباردم ام آن ھای ک ه تم ه يک در حالی ک د ھم ده ان ن
ن ٩٠صدا فرياد می زنند، که مجلس عروسيی را به خاک وخون کشانيده بيش از  ا ت  تن را در آنجا کشته وده ھ

ان ادراه " محمد اقبال صافی"ديگر را مجروح نموده اند، در حالی که  ه در پارلم ردم منطق ل م به اصطالح وکي
ا مستعمراتی اصرار می ورزد که کشته شدگان ھمه غير نظ ه مناسبتی ب يچ گون دام " طالب"امی بوده وھ ا ک وي

اع  شتار اتب ه از ک ه گران ستعمراتی دريوزان ا صالحيت اداره م دگان ب ه نماين الی ک تند، در ح مخالف ديگر نداش
ه  ده ب ه نماين الی ک د ، در ح ازات می نماي وکران را مج د از ن ی چن افغانی ناله سر داده ، به جرم گناه ارباب، تن

يش از " مان مللساز"اصطالح  ه ب ان ب ر نظامي ات غي داد تلف ردد ٩٠ًرسما اعالم می دارد که تع الغ می گ ن ب  ت
شته وچه  ن ک د ت ه چن د ک واز ھمه روشنتر اجساد در خون خفته مردم بی پناه ما وگور ھای آنھا گواھی می دھن

اليزم ام داد تعداد زخمی از چنان عمل جنايتکارانۀ باقی مانده است، ماشين جنگی امپري ا تع ا مصمم است ت ريک
د ل دھ ن تقلي ه ھفت ت ان را ب ر نظامي ات غي سته، تلف ازی . کشته شده گان را محدود دان ان ب م ھم از ھ " صدام"ب

ام گوشه   ردن تم ران ک دن ووي د از سه سال کاوي ی بع واينکه اسلحه کشتار جمعی دارد ويا نه؟ در آن مورد وقت
ذيری اعالم " بوش جنايتکار" زمان وکنار ھا در عراق چيزی به دست نيامد، ضحاک ی وصف ناپ ر روي ا پ ب

  ".درست يا غلط، يک دنيای بدون صدام در ھمه حالت بھتر است از يک دنيای با صدام: "داشت
ر نظامی و ردد، ھفت غي ز ٣٠اکنون در افغانستان ھم اعالم می گ ل خويش را ني د، دلي شته شده ان ن طالب ک  ت

ازه عکسھا و ويديوھايی می دانند که  ه کسی ديگری را اج بمب افگن ھای خود شان ارائه داده ومبرھن است ک
ر دست . دست رسی وتحقيق در زمينه درستی ويا نادرستی آن وجود ندارد ان خب شخوار ھم قوه چھارم نيز به ن

  .يازيده چيزی نمانده که جنايتکاران طلبگار ھم گردند
ه، ي راز موضع يک افغان بايد بنويسم ، که ھفت نفر ن ا جوالن می دھی . ک نف ی در خاک م ط می کن ًاوال غل

  ودر ثانی مگر مرگ ھفت انسان چيز کميست ، که ارتکاب به آنرا چنين ناچيز جلوه می دھند؟
وده  ديگر آغاز نم ه ھم ويی علي اقض گ ما می دانيم آنچه امپرياليزم ورسانه ھای وابسته به آنرا واداشت، تا به تن

ه تعداد قربانيان را، در حد  ا ب د، چه آنھ ا دارن ق م د خل اقل آن معرفی دارند، ترسيست که آنھا از خيزش ظفرمن
ان"تجربه دريافته اند، که چنين جناياتی چشم  ا دشمن " افغ ارويی ب سوختانده"را از روي ه " ن در عوض، روحي

  .انتقام  وخون را با خون معاوضه کردن وی را استوار تر می سازد
  !ھموطن

ه جانش را در شريطيکه روس اشغ ردم ک ر م دان دلي شيد يکی از فرزن ه خون وآتش می ک الگر کشور ما را ب
  :شجاعانه در راه دفاع از آرمان ھای مردم وسر بلندی کشور فداء نمود چنين نوشت

  برو با روس بگو که حالت خرابه       که مشت ات را زما مشتی جوابه
  ه تو ميری سرآبهگمان کردی که ملک ما گرفتی          به اين آبی ک

: امروز من وتو می توانيم وبايد ھم بتوانيم به امپر يالزم امريکا وشرکای جنايتکارش با صدای رسا اعالم داريم
  . يانکی ھا گور تان را از کشور ما گم کنيد ورنه اينجا گورستان ابدی تان خواھد گرديد

ا  اد عمل ب زم ودر ھمسويی واتح ا خي ه پ ستيم ب ه ھ ايی ک ان در ھر ج ردم، ضحاک زم دگان راه م ديگر رزمن
ا . وماشين جنگی وی را چون حيوان زخم خورده مورد تعقيب قرار داده از پا نيستيم ه ب ان است ک م زم اين حک

د  ه و خواھن روزی يافت ا پي وری ھ رين امپرات ا يک پارچه بربزرگت تعقيب يک راه درست ملت ھای کوچک ام
  .يافت

  
 


