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 Political سياسی

  
  :يادداشت

ضمن آنکه به خاطر ارسال نوشتۀ آگاھگرانۀ شان ابراز امتنان می نماييم، " کنشکا"از ھموطن مبارز و آگاه ما آقای 
از صميم قلب خير مقدم گفته، اميد بر آن داريم تا "  آزاد افغانستان-تان آزادافغانس"تشريف آوری شان را به پورتال

  .برای ھميشه يار و مددگار پورتال آزادگان افغان باقی بمانند
                                                                با محبت فراوان

 AA-AA          اداره پورتال                                                 
  شکايکن

٠٨.١٢.٠٩ 
 

  ،اشغالگران ايتاليوی برای سالخی افغانھا
 فرستند  میبيشتر نيروی 

                                                                         
  
گوش امريکای فاتح قرار ه  بلمان چون مزدوران حلقهابعد از جنگ دوم جھانی، دولتھای جديد ايتاليا، جاپان و 

ت آب  کشور امروزبدون اجازۀ امريکا جرأ ھزار نيروی امريکايی در خاک جاپان مستقر شدند واين۴٠. گرفتند

خوردنش را ھم ندارد و ھر جاييکه امريکا چون گرگ ھاری لشکر کشی ميکند، جاپان چون روباھی به دنبالش دم 

ھزار سرباز ھا لمان نيز صد ابعد از جنگ، در خاک . را ميپردازد اجنبانده و برخی از مصارف اين لشکر کشيھ

ی را انتقال  کالھک ھای ھسته يو با موشک ھای کروز و پرشينک که به آسانیھای عديده امريکايی با پايگاه 

 از زير ًلمان تا امروز عمال در اشغال امريکايی ھا باقی مانده و قادر به بيرون رفتناجا گرديدند وه ميدھند، جاب

  .چنين باری نيست

گوش اياالت متحده ه سيس دولت جديد  حلقه بأ ايتاليا سومين کشور شکست خورده در جنگ دوم بود که بعد از ت

گشت و امريکا در خاک ايتاليا بزرگترين ميدان ھوايی جھان را احداث کرد که ازين طريق آبراه مھم بحيرۀ مديترانه 

رين ايستگاه ھای استخباراتی سازمان سيا نيز در ايتاليا قرار دارد که سازمانھای را کنترول ميکند و يکی از مھمت

استخباراتی اين کشور را زير نظر داشته و توسط آنھا در بسياری از نقاط جھان کارھای استخباراتی خود را به پيش 

  .ميبرد

 نفر سرباز و افسر ٢۵٠٠ه کشور ما بيش از ايتاليا بعد از بر افتادن امارت طالبی در افغانستان و ھجوم اشغالگران ب

را به خاک افغانستان اعزام » کبرا« و ھليوکوپتر ھاییه و طياره ھای بسيار مدرن و شکاربا سالح ھای پيشرفت

لمان ، انگليس و فرانسه يکی از پنج اشغالگر درجه اول در افغانستان اکرد و به اين صورت در کنار امريکا، 

پی ار «وليت ا  تا حدی مھم و مطمئن بود که مسؤر نيروھای ايتالوی برای امريکايی ھاھميت حضو. شناخته شد
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ھرات که دومين واليت مھم کشور ما بعد از کابل به حساب می آيد و عالوه به اين که دو بندر  مھم تجارتی » تی

 در  اين نيرو ھاًعالوتا. شدن ميگذرد و حدود سيصد کيلومتر با ايران مرز مشترک دارد، به اين نيرو ھا سپرده آاز

 در زير کوه شيندند، باعث قتل ١٣٨۶عمليات اين نيرو ھا دراواخر . شيندند و برای مدتی در فراه نيز استقرار يافتند

 ضد اين نيرو ھا و امريکايی ھا که متحدانه أن وقت سرو صدای بسياری به تن از ھموطنان بيگناه ما شد که در۶٠

اری با عمالش ي به راه افتاد و درين مدت سفارت  ايتاليا در کابل ديدار ھای بس،سانده بودنداين عمليات را به سر ر

ايتاليا " وزارت محترم خارجه"فند ھای . مبدل گشت» جامعۀ جھانی «ترتيب وبه يکی از جاھای مھم استخباراتی 

جاسوسان ايتالوی در . استاش برای ھمه روشن » رشد فرھنگی«برای به اصطالح  پيشرفت عوامل جامعه مدنی و

غرب کشور برای نفوذ در ايران و به کار گرفتن چنين عواملی برای مردم اين سمت کامال روشن است واين کار 

بسيار طبيعی ھم ميباشد، چون ايتاليايی ھا در کنار امپرياليست ھای ديگر برای بر آوردن اميال شوم استعماری اش 

 اما بعد از اعالن ستراتيژی اوباما ، اينک وزير دفاع آن کشور اعالن کرد که در .ه اندبه افغانستان لشکر کشی کرد

اش را در » کمک ھای نظامی« نيروی ديگر به افغانستان ميفرستد و ١٢٠٠کنار سی ھزار نيروی جديد امريکايی، 

مارگران امريکايی درکمک پای استعه وزير دفاع اين کشور با اين اعالن نشان داد که پا ب. افغانستان دو چند ميسازد

سالخی مردم افغانستان با آنھا ھمگام و ھمپيمان ميماند و به به اشغال افغانستان با آنھا کوچکترين مکثی نداشته و در 

جز ترفندی بيش نيست و برای آنانيکه گويا » آزاديخواھان«اين ترتيب نشان داد که تمام حمايت ھای اين کشور از 

  .ی باقی نگذاشتياز تضاد ميان کشور ھای امپرياليستی سود ميبرند، اين اعالن کوچکترين آبرو

او . است که مورد شفقت خاص و ويژه ای دولت اشغالگر ايتاليا قرار دارد" آزاديخواھانی"کی از ماللی جويا ي

 ميالدی از اين دولت خونخوار جايزه دريافت داشت تا ھنوز توانسته است سه بار ٢٠٠۴ضمن اينکه در سال 

مين دولت کثيف و نوکر تنھا او با وجودی که خوب می داند که ھ. دست آرده  اين کشور را نيز بیشھروندی افتخار

 تن را در زير کوه شيندند به قتل رساند، باز ھم در بغل اين اشغالگران چنان گرم و خنده رو ۶٠در يک بمباردمان 

 نيروی ١٢٠٠او با وجودی که می داند .  ايستاده است که گويا اين جالدان عزيزترين دوستان مردم افغانستان ھستند

 از وزير خارجه جالد آن وطنانش وظيفه ديگری ندارد باز ھمستان به جز از کشتار و قتل ھمجديد اين دولت در افغان

در راستای کار برای سيستم قضايی افغانستان، محاکمه جنايتکاران جنگی در يک محکمه بيطرف "می خواھد که 

  ."را بايد مجدانه پيگيری نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )با وزير خارجه ايتاليا اشغالگر" انهآزاديخواھ"ماللی جويا در حال صحبت ھای (
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الی که نزد مردم افغانستان درين مورد مطرح ميگردد، اين است که چگونه اين کشور از به اين صورت اولين سؤ

يک طرف برای اشغال بھترملک ما سربازو پول  ميفرستد، تا ريسمان اشغال امريکايی را به گردن ناموس وطن ما 

چون ماللی جويا حمايت عام و تام مينمايد؟ درحاليکه تمام » آزاديخواھی«ديگر از محکمتر ببندد و از سوی 

آزاديخواھان کشور ما اين را ميدانند و تاريخ نيز به اثبات رسانده که ھرکسی در کنار اشغال قرار بگيرد، جزئی از 

 که ماللی جويا و حمايتگران و چرا با تمام دوستی.  آنرا توجيه کرده نميتوانداشغال بوده و ھيچ جمله و کلمه ای

ًھدايتگران او با ايتالوی ھا دارند، مخصوصا با خانم لويزا مورگانتينی معاون ايتاليوی پارلمان اروپا، وزير خارجه 

  ً نميخواھند که لطفاآنھاايتاليا، خانم ايمابونينو وزير امور بين المللی و اروپايی ايتاليا و معاون وزير خارجه ايتاليا از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تن شھيد زير کوه شيندند به اين عکس ھا ۶٠ اگر روزی خانواده ھای –ماللی جويا و قاتالن اشغالگر ايتاليوی ( 

  )را خواھد بخشيد؟" آزاديخواه"دسترسی پيدا کنند، اين 

  

ت و ايا تا حال يک  نيروی بيشتر به افغانستان نفرستد؟ آيا اين دوستی صحه گذاری مطلق بر اشغال کشور ما نيس

» سخنان جاودان« بارمجالس شيرين و دوستانۀ اينان با سران ايتاليا به اين خاطر کمی تلخ شده و يا با پيروی از

  !باشد؟» خشکه مقدس«مسعود فارانی، جويا جان نخواسته تا 

ين دولت با يک دست به  اين ديگر برای ھيچ افغانی پوشيده نيست و ھيچ استداللی نميتواند آنرا توجيه کند که ھم

کوبد و  امريکايی را در وطن ما به سختی می  و ميخ استعمارمی دھدنيروھايش دستور قتل عام مردم افغانستان را 

اين را ھيچ امريکايی و خارجی مثل خود افغانھا !! پاشدارزات آزاديخواھی ماللی جويا گل  می با دست ديگر بر مب

  . اران ھليکوپتر ھای کبرای ايتالوی جان ميبازند، درک کرده نميتواندکه روزانه اطفال شان در زير بمب
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آيا اشغال کنونی کشورما به وسيلۀ نيرو ھای امريکايی تفاوتی با اشغال ويتنام توسط امريکايی ھا و يا اشغال چين 

ان امريکايی و ن زمان برخورد رھبران جنبش مقاومت ويتنام و چين با اشغالگرآتوسط نيرو ھای جاپانی دارد؟ در

ًجاپانی و آنانيکه حتی در اين کشور ھا نيرو نداشتند و لفظا ازان حمايت ميکردند، چگونه بود؟ در آثار جاودان اين 

رھبران حمايتگران اشغالگران چگونه تعريف شده و وظيفۀ آزاديخواھان در برابر آنان چگونه قرار داده شده بود؟ 

ًظا بلکه عمال در افغانستان بعد ازين حال اشغالگران ايتالوی نه اينکه لف  نيرو خواھند داشت و پول ھای ٣٧٠٠ً

ًايتاليا رسما اعالن » آزاديخواه«بسياری برای محکم نمودن ميخ اشغال به مصرف خواھند رساند وآنرا ھمين دولت 

ن معامله با زاديخواھی خواھد داشت و يا بد تريآنمود و باالخره آيا حمايت جالدان مذکور از ھرکسی معنی 

  اشغالگران ميھن ما خواھد بود؟          

        

  


