کشتارمردم بيگناه درواليت قندوزتوسط قوای اشغالگر
ناتوجنايت ھولناک ديگری است عليه مردم افغانستان !
طبق گزارش سايت فارسی بی بی سی بتاريخ  13سنبله 4 )1388سپتمبر(2009؛ ناتو اعالم کرد که":
درحمله ھوائی به دوتانکرنفتکش ربوده شده توسط طالبان درواليت قندوز يک گروه بزرگ شورشيان
کشته شده اند" .الکن درھمين روزوالی قندوزطی مصاحبۀ با بی بی سی گفت که ":دراين حادثه 50
تا 60نفرکشته وسی تن ديگرزخمی شده اند .اوعالوه نمود که ازجمله  45تن ازاين کشته شدگان وابسته
به گروه طالبان ھستند ".ولی مردم محل درمنطقه " علی آباد" قندوزگفتند که حدود ) (90نفرازمردم
ملکی دراين حمله ھوائی کشته اند .که بيشترآنھا مردم بيگناه ھستند .ھمچنان سخنگوی ناتو گفت که":
شامگاه روزپنجشنبه  12سنبله دوعراده تانکرتوسط طالبان ربوده شده اند ولی عمليات ھوائی بامداد
روز) (13سنبله صورت گرفته است".
بادرنظرداشت سابقه ھشت ساله جنايات وبربريت قوای اشغالگرامريکائی وناتوعليه مردم افغانستان که
به بھانه»جنگ عليه تروريزم« صورت گرفته است؛ ازاين سخنان چنين استنباط می گردد که بازھم اين
اشغالگران وحشی به اقدامات کورکورانه وعمدی عليه مردم افغانستان متوسل شده اند .زيرا اين
امرکمتراتفاق می افتد که نيروھای جنگی طالبان باآنکه ازخطرات حمله ھوائی امريکا وناتو بخوبی
آگاھی دارند؛ بازھم بصورت گروھی باتانکرھای ربوده شده باقی مانده باشند! شايد عدۀ ازآنھا درآن
محل حضورداشته اند؛ وبرخالف ادعای قوماندان قوای اشغالگرناتواکثريت قاطع اين کشته شدگان بايد
مردم مظلوم آن محل باشند.
بتاريخ  15سنبله)  7سپتمبر( طالبان ازملل متحد وگروه ھای »حقوق بشر« بين المللی تقاضا کرده اند تا
دربارۀ حملۀ ھوائی ناتو به تانکرھای نفتکش درشمال افغانستان درواليت قندوزتحقيقاتی انجام دھند .ھم
چنان طالبان تعداد کشته شدگان اين حادثه را  150تن غيرنظامی ذکرکرده اند .اما درھمين روزگروه
ھای مستقل »حقوق بشر« افغانستان تعداد کشته شدگان غيرنظامی را  60تا  70نفرگزارش دادند.
بادرنظرداشت گزارشھای مختلف وچگونگی جريان وقوع حادثه؛ اين موضوع رانبايدازنظردورداشت
که شايد طالبان آگاھانه مردم مظلوم ومحتاج رابه خاطرچند ليترنفت ازتانکرھای مصادره شده به اين
مسلخ کشانده باشند تا ھرچه بيشترناتوودولت مزدوررا مورد قھروخشم مردم افغانستان ودرمعرض
نکوھش اذھان عامه جھانيان ومورد انتقاد جناح ھای مخالف دولتھا درکشورھای عضو ناتوقراردھند.
ورنه طالبان به لحاظ نظامی ازعقوبت چنين مسايلی بخوبی آگاھی داشتند .واگراينھا باخون مردم معامله
نمی کنند وبگونه عمدی به چنين نيرنگی متوسل نشده اند؛ بايد مردم رابھيچ صورت اجازه نميدادند که
به محل توقف تانکرھا نزديک شوند.
ھشت سال است که ازيکطرف اشغالگران امريکائی وناتووازطرف ديگرگروه ھای ارتجاعی طالبان
وگلب الدين وحقانی ومتحدين آنھا مانند گروه القاعده وطالبان پاکستانی وسايرگروه ھای اسالمی خون
مردم مظلوم بيدفاع افغانستان رامی ريزند .وتازمانيکه افغانستان مورداشغال واستعماروتاخت
وتازابرقدرت امپرياليستی امريکادررأس امپرياليسم بين المللی وگروه ھای ارتجاعی بومی وارتجاع
منطقه قراردارد نه کشتارمردم ما وجنايت عليه آنھا متوقف خواھدشد ونه ھم مردم ما روی استقالل و
آزادی وامنيت وآرامی راخواھند ديد .نه تنھا درھشت سال اخير بلکه سی سال است که مردم ما مورد
تجاوزوکشتاروغارت قدرتھای امپرياليستی وگروه ھای ارتجاعی رنگارنگ مزدورقراردارند .تامردم
ما درگرداب توھم وناآگاھی باقی بمانند وھرروزبه سراب نيرنگھای امپرياليسم وارتجاع بيھوده دلخوش
کنند ازاين جھنم رھائی نخواھند يافت .امپرياليسم امريکا وناتوومزدوران داخلی آنھا ھرروزوھرھفته
وھرماه متوسل به ترفند ونيرنگ تازۀ می شوند وباشکال وطرق مختلف مردم بيچاره وبرمق رسيده
رااغوا می کنند .خون آنھارامی ريزند وانواع جنايت وتجاوزرابرآنھاروا می دارند؛ بعد مشت پول
ناچيزی بنام »خون بھا« به آنھا می دھند وقربانيان خودرا»شھيد« نام گذاشته وتوسط کرزی وچند مالی

مزدورديگربرای آنھا»فردوس برين« آرزومی کنند .اينست حليه گری ،نيرنگ بازی ورذالت
امپرياليسم وارتجاع .
مردم افغانستان بايدازخواب غفلت بيدارشوند وبخودآيند .بيش ازاين فريب نيرنگھا ورذالتھای
امپرياليستھا ومرتجعين رانخورند .دوستان واقعی ودشمنان رنگارنگ خودرابشناسند وبدانند که بدون
آگاھی سياسی ومبارزه وفداکاری درپرتواين آگاھی ھيچ راه ديگری برای نجات آنھا ازاين تھلکه
وجودندارد .مردم ما خاصتا ً روشنفکران وروشن بينان مردمی بايد باين امردقت کنند که امپرياليسم
وارتجاع که دشمنان قسم خوردۀ خلقھا وملل مظلوم اند ،ھيچگاه »بودا« نمی شوند وداوطلبانه دست
ازکشتاروجنايت وغارتگری برنمی دارند .اين دشمنان بشريت بايد با زورسالح مبارزه انقالبی ومترقی
به گورستان تاريخ فرستاده شوند .اين يگانه راه برای نجات ازسلطه وستم امپرياليسم وارتجاع
نوکرآنست.

مرگ برامپرياليستھای اشغالگرامريکا وناتوودولت مزدورآنھا!
 7سپتمبر 16 ) 2009سنبله (1388
) فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان(

