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  نيات بيان صريحی از دولت انگلستانوزيردفاعفاکس سخنان                   
  . است انستان قدرتھای امپرياليستی درافغ پليدواھداف  شوم                  

  
 می 22يا قبل ازسفرش به کابل بتاريخ فاکس وزيردفاع بريتان فارسی بی بی سی،  طبق گزارش سايت

حضورنيروھای بريتانيائی درافغانستان :"نوشت ودرآن تصريح کرد که" يمزتا" مقاله ای برای روزنامه
ما برای اين :" ه اش گفته است، ھمچنين آقای فاکس دراين مقال" برای امنيت جھان وبريتانيا درآنجاست

مردم بلکه بخاطر". درافغانستان نيستيم که به يک کشورشکست خورده قرن سيزدھمی کمک کنيم
  ".بريتانيا وامنيت جھانی درآن حضورداريم

 پليد  واھدافاغراض شومو  که درطول تاريخ، نيات بايد تذکرداد مطلب به پردازيم قبل ازاينکه به اين
تاريخ ظلوم جھان مشخص بوده وماروامپرياليسم عليه خلقھا وملل اسيروماستعغارتگرانه و

با آنکه اين قدرتھای . ست عليه آنھا ووحشت وغارتگریرمايه وامپرياليسم مشحون ازجنايتاستعماروس
  وبا ھزارً خاينانه وجنايتبارشانراعلنا اظھارنکردهاھريمنی ھميشه سعی کرده اند تا اھداف واغراض

ی قلم بدستان خادم ومزدورونيز.  استعماری وامپرياليستی روی آن پرده اندازندوترفندھای ونيرنگ هحيل
 حضوراستعماروامپرياليسم رابرای توده ھای مردم  ھا وکتبرسالهبا نوشتن مقاله ھا،گماشته اند تا را

ه ازباورھای استفادنوکراستعماروامپرياليسم با وازطرفی ھم م]ھا وروحانيون مرتجع. ناآگاه توجيه کنند
 وابسته وفئودا\ن وخوانين وتاجران د\لرااغواکرده مردم آنھا توده ھای دينی ومذھبی

 را فريب داده خلق توده ھای  وقومی قبيله ای وطايفه ایپيوندھایاز بااستفاده استعماروامپرياليسم
تعماروامپرياليسم ه اسبه اطاعت ازشاھان واميران وروسای دولتھای دست نشاند آنھاراوکوشيده اند تا

ھای درتقاغراض واھداف قای فاکس اھی ھم شده است که افرادی مانند آ گ برخ]ف اما.ترغيب کنند
 نيرنگھای ناگفته نماند که.  بيان کرده اندًصراحتا درکشورھای تحت سلطه استعماری وامپرياليستی را

رھبران ملی وآزادی خواه  رھبری  برای ھميش کارگرنيفتاده وتوده ھای مردم تحت استعماروامپرياليسم
 يل کرده وآنھا رابرآنھاتحم سختیھایشکستتيھای اشغالگربپاخاسته واستعمارگران وامپرياليسبرضدشان 

  . رانده اندشان بيرون راازکشور
 وشرکايش  وامريکا بريتانيا ھایکنه اھداف امپرياليستی استعماری دولت اکس دراين سخنان اش آقای ف

اودراين مورد راست می گويد که قدرتھای . ون پرده پوشی بيان کرده استابدنطقه ردرافغانستان وم
  غارتگرانهامپرياليستی برای کمک به مردم افغانستان نيامده اند؛ بلکه اينھا درافغانستان ومنطقه اھداف

 ازھمان واشخاص مترقی ومبارزکشوراين مطلب را نيروھا.راتعقيب می کنند شان امپرياليستی خود
 دردام  آنھا دوبارهازگرفتاریمردم راابرازداشته ونظامی امريکاوناتوبرافغانستان اولين روزتجاوز

ا وخاين به خلق روشنفکرنمبالمقابل عناصرليکن .  ھوشداردادند آنکمیيقرن بيست ونوع استعمار
ی قرارگرفته وحضورارتشھاوباندھای جانی ومزدوروميھن درداخل وخارج کشوردرکنارسايرگروه ھا

 وآنرا برای خوانده درکشور»نويندور«غاز آ وتشکيل دولت مستعمراتی راامپرياليستھارا خيرمقدم گفته
 شيادانهآقای فاکس ازجانب ديگر . درجامعه تبليغ کردند»ترويج دموکراسی وآوردن رفاه وترقی«

شورافغانستان  عليه مردم وک مي]دی1838 را بعد ازسال  دولت بريتانياوخاينانه نقش مخرب وتباه کن
 ودولتھای  سوسيال امپرياليسم شوروی دولتباروتباه کن جنايت نقش اونابخردانهھمچنين. ازياد می برد

ًخاصتا   ومزدوران جانی وقاتل آنھا راارتجاعی منطقه خاصتا دولت پاکستان وايران وعربستان سعودی
ًنگليس عمدا به جنايات دولت امريکا  امپرياليسم ااين نماينده. اغماض می کنددردودھه اخيرقرن بيستم ،
 افغانستان کوچکترين توجھی نکردهوخاک عليه مردم سال اخيردرطی ده وانگلستان ومتحدين آنھا 

 عقب مانده درسطح قرن سيزدھم مي]دیو  کشوری شکست خوردهافغانستان راتمسخر باوسبکمغزانه
 افغانستان وکشورھای مردمب ماندگي ابن ھمه عق علت عمده درطول تاريخدرحاليکه. تعريف می کند

 بوده  ونوکران بومی آنھاانگليساستعماری وامپرياليستی منجمله دولت استعمارگر سلطه گروقدرتھای
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مورد سياسی آن درقاره آسيا درطول صدھا سال ھمواره ن سرزمين بنابرموقعيت جغرافيائی  اي.ندوھست
ع شده وھربارويرانيھای غيرقابل جبرانی  سلطه گران غارتگرواقحم]ت وحشيانه وتاخت وتازھا

 .رابرآن واردکرده وھمه دست آوردھای مادی ومعنوی مردمان اين خطه رابه نابودی کشيده اند
بوده ودارای منابع طبيعی سرشاروذخايرنفت خاک حاصل خيززمين افغانستان دارای  سردرحاليکه

 ومردم آن بوده وچندين نوع عناصرديگر بيرايت، يورانيوم، احجارقيمتیوگاز، مس، آھن، ذغال سنگ،
 مردم افغانستان .ھستند وترقی کشورشان بوده ووتکامل خودرشد   برای \زماستعداددارای ھوشمندی و

  ايستاده خارجی دربرابرمتجاوزين وسلطه گران باکمال رشادت ودليریدرطی تاريخ وجودی شان
چھارم قرن دھه ابتدای ازًخاصتا رصده ھای اخيرد  اين مردم آزادی خواه. اندوتاپای جان مقاومت کرده

بزرگترين ابرقدرت استعماری وامپرياليستی پوزنوزدھم مي]دی تا اخيردھه دوم قرن بيستم سه بار
بخاک ماليده ) لطه استعماری اش سقوط نمی کردآفتاب درسرزمينھای تحت س(انگليس را که باصط]ح 

 منجربه استق]ل ھا انگليسجنگ سوم افغانھا با. د فضاحتباری رابرآن تحميل کردنشکست نظامیو
  کشورشان فرصت يافتند تا گامھای رادرجھت رشد وترقی گرديد، ومردم ماوآزادی ملی کشورسياسی

نگليس که درميدان نبرد نظامی ضرب  استعمارگران امت جھل وعفب ماندگی بردارند؛ اماورھائی ازظل
  گيری بودند درصدد انتقامای مفتضحانه ای رامتحمل شده ديده وشکستھ رامردم دليرافغانستانشست 

 وارد با نيرنگھای استعماری شانانگليس ان کھنه کاراستعمارگرگرباردي ھمان بود که. ازآنھا بودند
    مرتجعون وروحانيھا وم]د\لان طبقات ارتجاعی م]ک وخوانين وتاجرصحنه شده وبا اتکاء بر

 بنام  معلوم الحالرھزنيک نفررا سقوط داده وه امان هللا خان شاپاد ملی افغانستان تحت رھبری دولت
 نمودند بقدرت رسانده  وزمينه رابرای حاکميت نادرخان وخاندان اوآمادهًموقتا   را)بچه سقاء(حبيب هللا 

 نگھداشته وجھل وبيسوادی، فقروف]کت  عقب ماندگیدرقھقرایکه برای نيم قرن مردم وکشوررا
 بريتانيا لی اين اجنت سرمايه وامپرياليسمو. پيشرفت مردم وکشورراسد کردندی و ترقوجلوھرنوع 

 مردم نارامپرياليسم امريکا وسايرشرکای شان درک دولت متبوع اشدرقرن بيست ويکم درحالی که
 مردم عقب ماندگیطعنه وار وبيشرمانهافغانستان را درمنگنه سلطه استعماری شان عذاب می دھند؛ 

اين خردباخته فراموش می کند که درطی ده سال اخيردولت . ان را به سخريه می گيردافغانستوکشور
 ومردمان   وسايرھم پيمان شان که افغانستان، کانادا، آسترالياھالند، آلمان، فرانسه، ھای امريکا وانگليس

ا حاکم ابرآنھ وجانی ترين نيروھا وافراد خاين به خلق وميھن رجيراستعماری شان کشيدهآنرا به زن
بدون ھيچ گونه اين قدرتھای اھريمنی .  ازآنھا حمايت می کنندشانارتشھای ساخته وبا ده ھا ھزار

 افغانستان صحبت دارند وصدھا » مردموکراسی، آزادی زنان، وترقی ورفاهدمرشد «ازپيوسته شرمی 
حضورنيروھای   ھستند تا به پول آنھا دراين زمينه مشغول ياوه سرائیرسانه کتبی وصوتی وتصويری

ھمچنين اين نوکرسرمايه امپرياليسم . جيه کنندتو درافغانستان ومنطقه واھداف شوم آنھارااشغالگر
استعمارگران روسی ومزدوران خلقی پرچمی ميکند که درطی سی سال اخيردرکنارفراموش انگليس 
  درمنطقهمتحد آنھا ی امپرياليستی ودولتھای ارتجاعیقدرتھاآن؛ دولت انگليس وامريکا وساير وسازائی

برای مدت يک قرن اين بارديگرھزاران زخم ناسوررابرپيکراين مردم واين ميھن واردکرده اند و
  آزادی خواه مردمبعد ازشکست نظامی سوسيال امپرياليسم روس توسط. ه اندکشوررابعقب کشاند

پاکستان  تھای ارتجاعی دراخيردھه ھشتاد مي]دی؛ ھمين دولتھای امريکا وانگليس بکمک دولافغانستان
 نيروھای اس]می قرون وسطائی را درکنارباندھای آدمکش خلقی پرچمی جانی ترينوايران وسعودی؛ 

طالبان وگروه ھای ارتجاعی اس]می عرب  قرون ردم افغانستان مسلط ساختند وبعد ومليشه ای برم
راتحت قيموميت دولت  وکشورابرمردم عذاب کشيده ما حاکم کردند ر وطالبان پاکستانیوسطائی

  .قراردادند  داردولت انگليسهپاکستان اين نوکرسابق
 وانگليسدولت امريکا  پليد  برای تحقق نقشه ھاواھداف رازمينه 2001 سپتمبر11وقوع حادثه 

ومردم ب]کشيدۀ ما بارديگرپايمال ارتشھای متجاوزين واستعمارگران  نمود  مھيادرافغانستان ومنطقه
مستقرھستند ومانند ً عمدتا درو\يت ھلمند  دولت انگلستانکه قوای نظامیسال اخير درطی ده .گرديد

ادامه می دھند؛  اين مناطق ارتش ھای امريکا وسايرارتشھای اشغالگربه کشتارمردم وويرانی
. ،ھيروئين وحشيش تشکيل می دھدمواد مخدر  وحمل ونقلخريد وفروشمصروفيت عمدۀ آنھارا
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 برخ]ف ادعای دولت موضوع ديگراينکه. کمائی کرده اند ده ھا ميليارد د\رودرطی اين سالھا
دراين و\يت سلط نيروھای طالب والقاعده رات نفوذوزمينهبيش ازھمه انگلستان ارتش اين کشوردرھلمند 

 محل ، دولت مزدورواھالیه ھای کشورھای غربی اين موضوع چندين بارتوسط رسان.ستکرده اميسر
بان مصاحبه  ولسوال موسی قلعه درباره ھمکاری ارتش انگليس با طالقبلحتی چند روز. استافشا شده 

درباره تحويل دھی اسلحه توسط ارتش انگلستان برای يرچندين باردرطی سالھای اخونيز. ای انجام داد
 باطالبان توسط  نمايند گان اين دولتم]قات ھای مخفیوگروه ھای چريکی طالبان درو\يت ھلمند 

طی دوسال اخيردولت درونيز.  مسکوت ماندًا ولی بعده استی افشا شدخلی وخارجرسانه ھای دا
اين مطالب ازاين جھت   البته بيان.بقدرت رساندن طالبان رامطرح کرده استموضوع انگليس باربار

ی به منظورافشا؛ بلکه اين تذکرن رامی توان داشت غيرازاي ازامپرياليستھا ومرتجعين توقعنيست که
 وملل تحت ستم ابيشترماھيت وسرشت استعماروامپرياليسم وعملکردھای غارتگرانه آنھا عليه خلقھ

  بسيارکودنانهاست که آقای فاکس وزيردفاع دولت انگليس اراجيف و\طاي]ت ھرچه بيشتروافشای
 وعواملی که موجب اين عقب عللبه  خوانده و سيزدھمیورده قرنت خافغانستان راکشوری شکس

وعمده ترين علت عقب ماندگی .  شده است جزئيترين توجھی نمی کند مردم وکشورافغانستانماندگی
مريکای \تين درطول صدھا سال ھمين افريقا وا،آسيا تحت سلطه در بطی کشورھای نھايتويارشد

 وطبقات حاکم ارتجاعی مزدورآنھا بوده عمارگران انگليس منجمله استی وامپرياليستی استعمارقدرتھای
 ھمه سه دھه اخيرآندرً خاصتا  باين طرف ساليکصد وھفتادازحد اقل  ودرمورد افغانستان .وھستند

 مستقيم ناشی ازتجاوزات ومداخ]تافغانستان ھای مردم  وبدبختی ھا وعقب ماندگي ومصايبب]يا
 انگلستان، اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وامپرياليسم يستیامپريال استعماری و دولتوغيرمستقيم

     .  ند بوده وھستداخلی آنھا نوکران وامريکا ومتحدين آن 
 طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقشرروحانيت ًخاصتا کشورھای اس]می، درکشورھای تحت سلطه

 امپرياليسمو. راتشکيل می دھند ی وامپرياليستی استعمارمرتجع وخودفروخته اتکای اصلی قدرتھای
به حياتش  ندسرمايه وامپرياليسم باغارتگری واستثماروستم ميتوا. ارتجاع گستراستنظربه سرشت آن

سته اند به کشوری تجاوزکرده  زمانی استعمارگران وامپرياليستھا خوا تاريخ شاھد است که.ادامه دھد
 ين قشرازقماش راباخود ھمراه کرده اند؛ چه ا بومی مسلط گردند؛ درابتدا قشرمعينی ازارتجاعوبرآن

چه مانند گروه ھای وبوده  گروه ھای جھادی وطالبان ازسنخ درتاريخ معاصرروحانيون وفئودا\ن ويا
ھا  بعد به اين کشور؛ روشنفکربه اصط]ح تحصيل کرده و سايرگروه ھای ارتجاعیخلقی پرچمی و

  .نجيراستعماری شان کشيده اندبه ز ھاراده ومردمان مظلوم وبی دفاع اين کشورجوم آورھ
 مردمام کشورھای باتبليغات پوچ اذھان درطی ده سال اخير امريکا وانگليس ومتحدين آنھا ھایولتد

 اين ماليه دھندگانپول ھا ميليارد د\رازده  وطوری وانمود کرده اند که صرف شان رامغشوش ساخته
جنگ «  جھت  اين کشورھاانمردمزفرزندان خون بيش ازيک ھزاروپنجصد تن اريختن  وکشورھا

 اھداف درحاليکه ھمه اينھا درجھت تحقق. مردمان شان بوده است» حفظ امنيت«و» عليه تروريسم
با تمسک به حم]ت انتحاری گروه ھای اس]می اين دولتھا . ه وامپرياليسم به مصرف رسيده استيسرما

 مردمان )آنھاراسازماندھی وتربيت کرده انديه داف سرماکه درجھت پيشبرد اھ( خودشان يافتهتربيت
زاين حم]ت عنوان کرده  ترھيب کرده وحضورشان درافغانستان راجھت جلوگيری اکشورھای شانرا

 هدولتھای امپرياليستی کای وزيرخارجه ودفاع انگليس وسايردرحاليکه برخ]ف ادع.ومی کنند
 ومردم مردمان کشورھای شانبخاطردفاع ازنستان قوای نظامی دارند؛ حضوراين نيروھا نه درافغا

 نيروی کارارزان  و که درجھت تحکيم سلطه سرمايه برمناطق مھم استراتژيک ومنابع انرژیافغانستان
 اش عليه خلقھای  ھستیدرطول تاريخ  امپرياليسمو استعمارو سرمايه . ھستند وسيع قاره آسياوبازارھای

وتا . خواھند کردچنين ن عمل کرده اند ودرآينده نيز چنيانخودی وخلقھای کشورھای تحت تسلط ش
وبه آگاھی درکشورھای سرمايه داری بيدارنشوند  ھای خلق درکشورھای تحت سلطه وهزمانيکه تود

سلطه نکبتبارسرمايه وامپرياليسم ونظام ھای فئودال   بهًسياسی واقعا انق]بی دست نيابند وباقھرانق]بی
امکانات  با  بين المللیوامپرياليسم.  برھمين منوال خواھد بوددرجھان  وضع،مه ندھندخاتکمپرادوری 

کتله ھای مردم حکم خريده وبرساير راکشورھااين از يشه قشرمعينی ھمگسترده ای که دراختياردارد،
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مبارزه انق]بی يگانه راه نجات خلقھا وملل تحت ستم و. دآنھاادامه می دھماروستم د وبه استثمی ران
 وازاين طريق است که می توانند.  است بين المللی عليه امپرياليسم وارتجاعنھارھائی بخش آ

 رھائی يافته  آنھا بومی وامپرياليسم ونوکرانگريھای سرمايهات وغارتجناياستثماروستم وازشر
  .اعمارکنندماروستم وبی عدالتی استثھرنوع انی نوين فارغ ازبرسرنوشت شان حاکم گردند وجھو


