امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدوردرافغانستان
به قربانیان جنایات شان »غرامت« می پردازند!
سی سال است که خون خلق ستمدیده ومظلوم افغانستان ریخته شده وسخیف ترین جنایات ووحشیانه
ترین ستم ها برآنان رواداشته شده است .باوقوع کودتای ننگین  7ثورسال  1357خورشیدی که گروه
های خلقی پرچمی بقدرت رسانده شدند وبعد باتجاوزنظامی مستقیم سوسیال امپریالیسم شوروی درماه
جدی سال 1358؛ درطی یک ونیم دهه حدود دوملیون خلق مارابه قتل رسانده وده
هاهزارنفررادرزندانها وحشیانه شکنجه کرده ویا به جوخه های اعدام سپردند .بیش ازیک ملیون
ازمردم رامعلول ومعیوب کردند.سوسیال فاشیستهای روسی وجنایت کاران ومیهن فروشان خلق پرچمی
ودیگرگروه های مزدورروسی درطی این مدت انواع ستم ومظالم واجحاف وجنایات رابراین خلق
عذاب کشیده رواداشتند .باثرفشاراستبداد سبعانه وبمبارانها وقتل عامهای دیوانه واروبگیربه بند ازطرف
اشغالگران روسی واین رژیم مزدوربیش ازشش ملیون تن ازمردم آواره شدند .وعلوتا اینها  Vخسارات
معنوی ومادی جبران ناپذیری درهمه عرصه ها برمردم وکشوروارد آوردند .بعدازسقوط رژیم خلقی
پرچمی ها وتشکیل دولت اسلمی ازگروه های جهادی وملیشه های مزدورروسی وبخشهای ازپرچمی
خلقی ها وسازائیها دوردیگری ازکشتارخلق ما وویرانی کشورآغازگردید.درطی چهارسال حکومت
وحشت اسلمی ده ها هزارنفررادرشهرکابل وسایرولیات بقتل رسانده وبخش اعظم شهرکابل راویران
کردند .این گروه های جانی شنیع ترین جنایات وتجاوزات رابرمردم شهرکابل وسایرشهرها اعمال
کردند؛غارتگری وچوروچپاول وغصب دارائیهای مردم وعامه توسط این گروه های مزدورورهزن
باگستردگی انجام شد.
باواردکردن طالبان توسط دولت امریکا ودولتهای پاکستان وسعودی درصحنه رقابت درتصرف قدرت
دولتی دورسوم کشتارخلق ما آغازشد .گروه متحجرطالبان انواع ستم هاومظالم رابرمردم واردآورده
وسعی کردند تا جامعه راهرچه بیشتربه قهقرابکشانند .این گروه قرون وسطائی ومتحدین آن ،گروه های
القاعده وطالبان پاکستانی وارتش دولت پاکستان ازیکطرف وگروه های ائتلف شمال به کمک دولتهای
فدراسیون روسیه ودولت ایران وهند وتاجکستان وازبکستان ازطرف دیگردرطی شش سال کشوررابه
جهنمی برای باشندگان آن مبدل کردند.
واقعه  11سپتمبر 2001میلدی وفروپاشی برجهای مرکزتجارت جهانی درامریکا زمینه
سازآغازدوردیگری ازتجاوزواشغال نظامی وتسلط استعماری درافغانستان گردید .ابرقدرت امپریالیستی
امریکا به منظورگسترش امپراتوری جهانی اش باتمسک قراردادن واقعه)  11سپتمبر( وطرح شعار»
جنگ علیه تروریزم« دررأس یک ائتلف امپریالیستی ارتجاعی ارکشورهای
عضوناتووسایرکشورهای وابسته اش بتاریخ  7اکتوبرسال  2001افغانستان راموردتهاجم نظامی
قرارداده وآنرا به مستعمره کشید .این قدرتهای جهانخواردرطی هشت سال هزاران تن ازمردم مظلوم
رابقتل رسانده وهزاران تن دیگررامعلول ومعیوب کرده وباتشکیل زندانهای متعدد صدها نفرازافراد
بیگناه راوحشیانه شکنجه کرده اند .هم چنان طالبان وحزب اسلمی گلب الدین وحقانی ومتحدین آنها،
القاعده وطالبان پاکستانی به کمک وحمایت دولت پاکستان که علیه قوای اشغالگرودولت مزدورمی
جنگند ،هزاران نفرازخلق مظلوم راعمدتا  Vدرمناطق شرقی وجنوب غربی کشوربقتل رسانده اند.
خلصه سی سال است که خون خلق این کشورتوسط گروه های جانی ومزدوربیگانه وحامیان خارجی
آنها ریخته می شود .طبق ادعای برخی ازنهادهای ملل متحد علوه براین همه کشتاروجنایات؛
ازکودتای ثورتاکنفرانس بن دریک ارزیابی حدود) (240بیلیون دلرودرارزیابی دیگری حدود)(644
بیلیون دلربه مردم وکشورتوسط امپریالیستها ومزدوران داخلی آنها خاصتا  Vدولت سوسیال امپریالیستی
q
ورژیم خلقی پرچمی ها ،خسارت واردشده است.ودرهمه این دوره ها
شوروی
کشورموردتجاوزقرارگرفته است .برگردیم به اصل مطلب که قدرتهای اشغالگرودولت مزدورآنها برای
قربانیان جنایات شان درافغانستان»غرامت« می پردازند:
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" بتاریخ  2جولی سایت فارسی بی بی سی گزارش داد که بریتانیا به افغانهای خسارت دیده غرامت
می دهد .دولت بریتانیا تأیید کرده است که برای مرگ دست کم صد وچهارغیرنظامی که ادعا شده است
درجریان عملیات نظامی این کشوردرافغانستان کشته شده اند ،خسارت پرداخت کرده ویا درحال
بررسی درخواست غرامت دراین زمینه است .گفته شده که رقم افشاشده ،که بدنبال درخواست شبکه
چهارتلویزیون بریتانیا وبنابه قانون آزادی اطلعات ،توسط وزارت دفاع این کشورمنتشرشده است،
نشان می دهد که دولت بریتانیا درهجده ماه گذشته 200هزاردلرخسارت پرداخت کرده است .این
خسارت به خانواده های که ادعاکرده اند خویشاوندان غیرنظامی آنها درعملیات نظامی بریتانیا
درافغانستان کشته شده است .غرامت پرداخت شده از) (210دلربرای مرگ یک زن تا  39هزار
وهفتصد وپنجاه ودودلربابت» تلفات چندگانه«  ،بوده است .اما  113پرونده شکایت ازارتش بریتانیا
ودرخواست غرامت ردشده است .اکثرنیروهای بریتانیائی باگروه طالبان درولیت هلمند درنبردبوده
اند .اسناد افشا شده که مربوط به عملیات ارتش بریتانیا درافغانستان ازدسامبر  2007تاماه می 2009
می شود ،نشان می دهد که خسارتی صدهزاردلری ازجمله تقاضای های ردشده است .تقاضای
غرامت بابت یک حادثه منفرددردرگیری های موسی قلعه درخواست شده بود .درحادثه مذکورکه
درتابستان سال  2007درموسی قلعه رخ داده بود ،گفته شد پانزده کودک وپنج بزرگسال کشته شدند .بنا
به این اسناد ،دولت بریتانیا درسال  2008برای مرگ دوکودک درهمان شهرموسی قلعه ،ده هزار
دلرخسارت داده است .رقم  39هزاروهفتصد وپنجاه ودودلرپس ازحادثه ای که درماه اکتوبرسال
گذشته درولیت) شهر( لشکرگاه رخ داد ،پرداخته شده است".
ارتش های امریکائی وناتودرطی هشت سال اشغال واستعمارکشور ،هزاران نفرازمردم مارابقتل
رسانده اند لکن موضوع پرداخت غرامت)»خون بهاء«( به قربانیان جنایات آنها درسالهای اخیرمطرح
شده است.این مبلغ ناچیزدربرابرقتل هرافغان نیزیکی دیگرازترفندهای رذیلنه قدرتهای اشغالگرودولت
مزدورآنهابه منظور»تسلی« و»فرونشاندن خشم« بازماندگان قربانیان جنایات آنهاست.درسالهای
اخیردولت مزدوربرهبری کرزی نیزدرمواردی دربرابرقتل هرنفرهزارویا دوهزاردلروبرای
مجروحانی که باثراین حادثه معلول ومعیوب شده اند نصف این مبلغ راپرداخته است .البته همراه
باریختاندن چند قطره اشک تمساح ازطرف کرزی واظهارتأسف یک افسرازقوای اشغالگرووعظ
تخدیرکننده اذهان بازماندگان قربانیان توسط یک مل ویاروحانی مزدور .ویا درمواردی که قوتهای
اشغالگرازیک فامیل چند نفررابقتل رسانده اند؛ دولت مزدورعلوه برپرداخت این مبلغ» خون بهاء«
رئیس فامیل کشته شدگان رابمصرف دولت وقدرتهای اشغالگربه »زیارت حج بیت اله« نیزفرستاده
است .ودرمواردی هم دربرابرویران کردن خانه های قربانیان یک نمره زمین به فامیلهای کشته شدگان
داده اند .درموارد فوق ملحظه می شود که مردم مظلوم افغانستان به چه سرنوشت المناک ووحشتناکی
گرفتارآمده اند که دروضعیت اسارت درزیرچکمه های ارتش های بیش ازچهل کشورامپریالیستی
وارتجاعی وستم ومظالم دولت مستعمراتی متشکل ازجانی ترین باندهای آدمکش مزدوربومی؛ بیرحمانه
بقتل می رسند وخون آنها بین  210دلرتا یک هزاردلرامریکائی ودرمواراستثنائی 5
هزاردلرامریکائی  ،ارزش دارد! آیا جنایتی ازاین فجیعتروظلمی ازاین شنیعتراست که برمردم ما
رواداشته می شود؟ اشغالگران خارجی ومزدوران داخلی آنها درطی سی سال اخیرمردم مارادرچنان
وضعیتی ازفقروگرسنگی ،بیچارگی وتنگدستی ،مظلومیت ومحرومیت رسانده اند که حاضراند این مبلغ
ناچیزرادربرابرقتل عزیزان شان بپذیرند .این حالت نهایت بیچارگی ومحکومیت مردم یک
کشوررانشان می دهد؛ خلقی که بامبارزات دلیرانۀ خود ازاوایل دهه پنجم قرن  19تااخیردهه دوم قرن
بیستم پوزۀ ابرقدرت استعماری وامپریالیستی بریتانیای کبیرراسه باربخاک مالید ودراخیردهه هشتم
قرن بیستم ابرقدرت سوسیال امپریالیستی شوروی را شکست نظامی داد .ولی درآغازقرن بیست ویکم
درچنان حالتی ازبیچارگی وذلت وخواری قرارداده شده است که خون آن چون آب جوی ریخته شده
وحاضراست خون بهای ناچیزوتحقیرآمیزی رادربرابرآن قبول کند .این نه تنها بزرگترین جنایتی است
که علیه خلق ما صورت می گیرد بلکه بزرگترین توهین وتحقیری است برمردم افغانستان .

2

طبق تذکرفوق دولت های انگلیس امریکا برای کشته شدن هرنفر )قربانی جنایات آنها( درافغانستان
مبلغ ) (210دالرتا یک هزاردالر»خون بهاء« می پردازند؛ لکن چند سال قبل دولت امریکا
دربرابرهرنفری که درحادثه سقوط هواپیما درماه دسمبرسال  1988برفرازلکیربی دراسکاتلند کشته
شد )ودولت امریکا عمال دولت لیبی رادرسقوط آن طیاره متهم کرد( ،حدود ده ملیون دلرغرامت
مطالبه کرد که دولت لیبی حاضرشد دربرابرکشته شدن  270نفردرآن حادثه مبلغ  2میلیارد و 700
ملیون دلرغرامت بپردازد .اینست قضاوت وعدالت واخلق ومنطق سرمایه وامپریالیسم .ازاین مطلب
این طوراستنباط نشود که امپریالیسم برای خون خلقهای کشورخودش ارزش قایل است؛ بلکه دراین
دومورد دریک جهت خلق مظلوم وتحت سلطه استعماری امپریالیسم خهانخواروارتجاع مزدوروخون
آشام قراردارد ودرطرف دیگرقدرت سرمایه وامپریالیسم جهانی ومنافع آن مطرح است .ورنه
امپریالیسم بخاطرمنافعش خون خلقهای کشورش رابی باکانه می ریزد وحتی حاضراست درراه تحقق
اهداف غارتگرانه اش خون ملیونها نفررادرجهان بریزد.
بی مورد نیست تا بانگاهی به تاریخ جنایات استعماروامپریالیسم علیه وخلقها وملل اسیر؛ مثالهای را از
تعیین ارزش حیات وخون خلقها توسط آنها دراینجا ذکرکنیم:
سرمایه ازبدو پیدایش ورشد وتکامل آن درمراحل مختلف ،تاریخ وحشتباروخون چکانی دارد؛ درمرحلۀ
ازانباشت سرمایه به گوشۀ ازجنایات سرمایه توجه کنید" :این کارشناسان سختگیروترش روی
پروستانتیسم ،این منزه طلبان انگلستان جدید ،درسال  1703میلدی بنا به تصمیمی که درشورای
خوداتخاذ نمودند ،جایزه ای بمبلغ  40لیره استرلینگ دربرابرپوست سرهربومی یابرای اسیرساختن
هرسرخ پوست مقررداشتند ودرسال  1720برای هرپوست سرجایزه ای  100لیره ای معین نمودند.
درسال  ،1744پس ازآنکه خلیج ماساچوست قبیله معینی را متجاوزویاغی اعلم می داشت ،قیمتهای
زیرین تعیین گردید :برای پوست سرذکور  12ساله وبالتر  100لیره ای استرلینگ ،برای پوست
سرهرذکور  105لیره استرلینگ وبرای زنان وکودکان اسیر  50لیره استرلینگ وبرای پوست سرزنان
وکودکان  50لیره استرلینگ! چند دهه بعد فجایع سیستم استعماری تلفی این جنایات رابسراخلف آن
پدران وزئران مئومن ،که بنوبۀ خودطغیان کرده بودند،درآورد .باتحریک وپول انگلیسان اینان بضرب
تبرزین های هندیان ساطوری شدند .پارلمان انگلستان سگهای درنده وپوست سرکن را» وسایلی که
خداوند وطبیعت دردست اونهاده است«اعلم نمود)".نقل ازصفحه  38رسالۀ " نظام سرمایه داری
براستثماروستم ،غارت وتاراجگری خلقها وملل استواربوده؛ وبحران اقتصادی سرمایه داری علج
ناپذیراست -نویسنده پولد.("-
برخلف ادعای ارتش های اشغالگرودولت مزدورآنها این همه کشتارخلق ما درطی هشت سال اخیر
هرگزتصادفی نبوده بلکه این وحشیان» متمدن« به اشکال وشیوه های مختلف ازمردم ما انتقام میگیرند.
اینها درچندین مورد بابمبارانهای هوائی گروه های مردم راقتل عام کرده اند .قوتهای اشغالگرمجالس
عروسی وعزاداری مردم مظلوم را بمباران کرده وده هاتن رابقتل رسانده اند .درچند مورد دیگرمثل
درولسوالی پنجوائی )ولیت قندهار( درماه اکتوبرسال  2006بیش از) (65نفرانسان بیگناه رابقتل
رساندند .همچنان قتل عام ) (90نفردرولسوالی شیندند)ولیت هرات( درماه آگست سال .2008
ونیزکشتاربیش از)( 150نفر بتاریخ  5ماه می  2009در منطقه بالبلوک ولیت فراه توسط ارتشهای
امریکا وناتو .این موارد وچندین مورد دیگرازکشتاردسته جمعی مردم مابهیچ صورت نمی تواند
تصادفی باشد .اینها دربرابرقتل هرعسکرشان توسط نیروهای طالبان وگروه های دیگرچندین تن
ازمردم مظلوم وبیگناه راسبعانه وانتقامجویانه بقتل می رسانند .چنانچه دردوران حاکمیت رژیم
جنایتکاران خلقی پرچمی واشغالگران روسی؛ زمانی عسکرروسی قاتل ویا یک حزبی جانی توسط
نیروهای مقاومت موردحمله قرارگرفته وکشته می شد؛ ارتش اشغالگرروسی ودولت مزدوردرهمان
محل ده ها تن ازمردم بیگناه را به رگبارمسلسل بسته وتوسط طیارات روسی منطقه را بخاک برابرمی
کردند .همه ارتشهای اشغالگروهمه رژیم های مزدورودشمن بشریت به چنین شیوه های ازمردم های
زیرسلطه واسارت شان نیزانتقام گرفته ومی گیرند .کینه ،نفرت ،خشونت ،بیرحمی ،جنایت ،سبعیت
ووحشی گری علیه توده های مردم جزء سرشت وخصلت دولتها وارتشهای
3

استعمارگرواشغالگرودولتهای مزدوراست .چه درشرایط استعمارکهن وچه دردوران
استعمارنوداستانهای نفرت انگیزوهولناکی ازجنایات وقساوت ووحشی گریهای ارتشهای
اشغالگرودولت های مزدورآنها علیه خلقها وملل مظلوم درهمه نقاط جهان وجوددارد.سرمایه
وامپریالیسم مانند نظام های برده داری وفئودالیسم تاریخ سیاهی ازستم وجنایت علیه خلقها وملل جهان
دارد .سرمایه درجهت رشد وتوسعۀ آن یعنی کسب سود وارزش اضافی ازهیچ جنایتی علیه خلقها وملل
روی گردان نبوده ونیست.اگراستعمارکهن وامپریالیسم واستعمارنودرصده های گذشته بانیرنگ
وتزویربنام توسعه تجارت ورشد وترقی وتجدد برخلقها وملل ضعیف مسلط می شد وشنیع ترین جنایات
رابرخلقهای کشورهای تحت سلطه استعماری آنها روامی داشتند وهست بود مردم وکشوررابه غارت
می بردند؛ اما امپریالیسم امریکا درائتلف با امپریالیستهای اروپائی وسایردولتهای امپریالیستی
وارتجاعی متحد آنها درقرن بیست ویکم زیرنام» دموکراسی«» ،جامعه مدنی« و»بازارآزاد« برخلقها
وملل تهاجم نظامی کرده وآنهارابه مستعمره کشیده ودولتهای مستعمراتی تشکیل میدهند.امریکا ومتحدین
آن باکمال بی شرمی ودنائت درکشورهای افغانستان وعراق سناریوی انتخابات براه می اندازند؛
مزدوران وهواخواهان شانرا وظیفه می دهند تا صحنه های مضحک وتهوع آوری ازفعالیتهای
انتخاباتی براه اندازند وتوده های مردم ناآگاه واسیرراباچنین ترفندهای اغواکرده وبپای صندوقهای رأی
بکشانند.چنانچه درطی هشت سال اخیرچندبارچنین نمایشات مسخره ای را درافغانستان وعراق
درهردوکشورتحت سلطه استعماری شان براه انداخته تا سلطه استعماری وحاکمیت طبقات ارتجاعی
مزدورشانرا» قانونیت« بخشند .اینست ماهیت دموکراسی قرن بیست ویک که امپریالیسم جهانی به
سرکردگی امریکا دربارۀ آن تبلیغات می کند .درافغانستان گروه های»روشنفکر« ازقماشهای گوناگون
که سردرآستان امپریالیسم وارتجاع فرودآورده اند ،شب وروزازطریق صدها وسیله نوشتاری ،وده ها
وسیله تصویری وسمعی بپول امپریالیسم درداخل وخارج کشوردرستایش ازامپریالیسم وآرایش چهرۀ
استعماردرقرن بیست ویکم مشغول اند وبه اشکال وشیوه های مختلف توده های مردم ناآگاه رابه
گمراهی کشانده وفریب می دهند .
این وظیفۀ هرفرد آزادی خواه ومیهن دوست است تا فرهنگ انقیاد طلبی راکه بوسیلۀامپریالیستهای
اشغالگرومزدوران داخلی آنها ترویج وتبلیغ می شود وهمه ترفند های امپریالیسم ودولت دست نشانده
منجمله خون بهاء گیری ،عفوجنایت کاران سه دهه اخیرونمایشهای انتخاباتی رابه هروسیلۀ ممکن افشا
کند .مردم ما بایدبدانند که بااین مبلغ ناچیزویابه هرقیمتی ازخون عزیزان خود نگذرند .زیراجنایت به
»غرامت دادن وعفوخواستن« جبران نمی شود .وجنایتکاران بایدبه سزای اعمال شان برسند .این
غارتگران جهانخوارودولت مزدوربخاطررسیدن به اهداف شوم وپلید شان خون مردم مارامی
ریزند.اینها ازوضعیت فقروتنگدستی وحشتباروناآگاهی توده های مظلوم وبرمق رسیده استفاده کرده
وملها وروحانیون مرتجع ومزدورنیزباسوء استفاده ازمعتقدات مذهبی مردم و با تمسک به»آیت
وحدیث« سعی می کنند تا فرهنگ غرامت گیری)خونبهاء( وعفودشمنان خونخوارداخلی وخارجی را
دربین مردم ترویج کنند؛ تاازیکطرف ازشدت تضاد توده های مردم با امپریالیستهای اشغالگرودولت
مزدوربکاهند وازطرف دیگرروحیه وارادۀ انتقام وحسابگیری مردم ازدشمنان خونی آنهاراتضعیف
کنند .ولی امپریالیستها ومزدوران داخلی آنهابرای همیش نخواهند توانست سلطه استعماری وارتجاعی
شانرا برمردم افغانستان تحمیل کنند .آن روزخواهد رسید که مردم مابیدارشده وبامبارزات مترقی
وانقلبی شان انتقام خون عزیزان شان واین همه جنایات واجحافات وستم ومظالمی که برآنها صورت
گرفته است ازدشمنان ملی وطبقاتی شان بگیرند.
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