
                 کشتارمردم مابوسيلۀ ارتشھای اشغالگرامريکا و
                 ناتوودولت دست نشانده راشديداً محکوم ميکنيم!

ارتشھای اشغالگرودولت دست نشانده به ادامۀ جنايات قبلی شان اينک بارديگردست به  جنايت ھولناک
 ارتشھای ناتو2009  می 5ديگری زده ومردم ماراقتل عام کرده اند. طبق گزارش بی بی سی شب روز

ودولت مزدوربه بھانه جنگ عليه طالبان منطقه گرانه درولسوالی باAبلوک وAيت فراه رامورد حم=ت
ه وبيش از   نفرازکودکان وزنان، جوانان وسالخوردگان رابقتل120زمينی وبمباران ھوائی قرارداد

رسانده  وده ھا تن ديگررازخمی کرده اند.  چنانکه مابارھا گفته وروی آن تاکيد کرده ايم که قدرتھای
ن ازھيچنوع د شا ه وپلي ف غارتگران ن اھدا ه کرد ه منظوربرآورد ن ب ی اشغالگردرافغانستا امپرياليست
جنايت وسبعيتی برمردم افغانستان روی گردان نيستند.  درطی ھشت سال اخيرده ھا موردازکشتاردسته
جمعی وقتل عام کودکان وزنان ومردان درمناطق مختلف کشوربوسيلۀ اين جانيان جھانخوارصورت
گرفته است.  ولی دولت دست نشانده وسايرگروه ھا وافراد خادم امپرياليسم درداخل وخارج کشوراين
ھمه\\ کشتاروبربريت\\ وتجاوزوستم\\ را\\ که\\ عليه\\ مردم\\ ما\\ صورت\\ گرفته\\ ومی\\ گيرد،\\ بی\\ شرمانه
بااظھارتأسف وريختن اشک تمساح دربرابرآن واکنش نشان داده اند.  اين چاکران فرومايه ھميشه سعی
کرده اند تا موجوديت ارتشھای اشغالگروسلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی رادرافغانستان توجيه
کرده ومردم را اغواکنند.  اين مرتجعين بارھادربرابرچنين قتل عامھای بازھم باسفاھت تمام به ھمان
شيوه منھمک شده اند.  اينھا موجوديت نيروھای جنگی طالبان وحزب اس=می وحقانی راعلت اصلی
موجوديت قدرتھای اشغالگردرافغانستان وانمود کرده که گويا ارتشھای قدرتھای امپرياليستی ودولتھای
ارتجاعی ھم پيمانان آنھا بخاطرجلوگيری ازقدرت گيری مجدد طالبان والقاعده ودولت پاکستان به
افغانستان آمده اند.  براستی که"  مرتجعين بيشرم اند" ؛ درحاليکه بخشھای زيادی ازمردم وروشنفکران
طرفدارمردم وميھن دوست وآزاديخواه بخوبی ميدانند که ھمين حزب اس=می وطالب والقاعده ھم مولود
ھمين امريکا وناتوودولتھای ارتجاعی ھستند.  ھمان طوريکه اين گروه ھای ارتجاعی وسياه درگذشته
ً امريکا درمنطقه بوده اند، وسيلۀ درجھت برآورده کردن منافع واھداف امپرياليسم جھانی خصوصا
درآينده نيزخواھند بود.  جنگ کنونی بين قدرتھای امپرياليستی (که  بخاطرتأمين منافع شان درمنطقه،
ه وبه مستعمره کشيده اند)  وگروه ھای ارتجاعی نامبرده (که ه اشغال نظامی درآورد افغانستان راب
بمنظورتأمين منافع گروھی وطبقاتی شان وبرآورده کردن اھداف ومنافع شوم دولت ارتجاعی پاکستان
درافغانستان ومنطقه)  جريان دارد؛ جنگيست عليه مردم افغانستان واستق=ل وتماميت ارضی کشور.  نه
دولتھای اشغالگربخاطرنجات مردم افغانستان آمده اند ونه گروه ھای طالبان وحزب اس=می وحقانی
واقعاً به منظورکسب استق=ل وآزادی ونجات  مردم می جنگند.  فقط اين مردم افغانستان اند که قربانی
مطامع غارتگرانه شوم وپليد امپرياليسم بين المللی وارتجاع سياه شده اند.  تازمانيکه منافع امپرياليسم
وارتجاع تقاضا کند اين جنگ وکشتارواين حمام خون واين ھمه جنايت وتجاوزوبيدادگری عليه مردم
افغانستان ادامه خواھد يافت.  وھرزمان که منافع آنھا ايجاب نمايد باھم کنارآمده ودرشرايط ظاھراً بدون
د رواخواھندداشت.  اينست ماھيت امپرياليسم وارتجاع که دراتحادباھم جنگ برمردم ما ستم واستبدا
باھزارنيرنگ وحيله وعوامفريبی سلطۀ شانرا برتوده ھای مردم تحميل کرده وبه ستم واستثمارآنھا ادامه
می دھند.  تاريخ استعماروامپرياليسم با جنايت وبربريت وستم وبھره کشی خلقھا وملل مظلوم جھان رقم
خورده است.  تا اين نظام وحشی، غارتگروضدانسانی وجودداشته باشد، بشريت روی آرامی ونيک

بختی را نخواھد ديد.
مردم افغانستان ديگربايد بدانند که قدرتھای امپرياليستی بااتکاء برطبقات ونيروھای ارتجاعی ميتوانند
ۀ تسلط وستمگری وبھره کشی امپرياليسم واستعماراست م کنند. بعبارت ديگرارتجاع وسيل برآنھا ست
وامپرياليسم واستعمارارتجاع پروراست.  ھمين شرايط سی سال اخيردرکشوربخوبی اين مطلب راتائيد

  که مشتی مزدوربنام خلقی پرچمی توسط دولت1357ميکند.  اززمان وقوع کودتای ننگين ھفت ثور
اتحادشوروی سوسيال امپرياليستی وقت بقدرت رسيدند وبعد تشکيل دولت اس=می ازگروه ھای جانی



بنام جھاديھا وھمين جنايت کاران خلقی پرچمی  ومليشه ای وبعدازآن حاکميت  گروه قرون وسطائی
ووحشی طالبان ودرطی ھشت سال اخيرھم ھمه گروه ھای ميھن فروش وجانی فوق الذکربامشتی
ی عرضۀ بنام ه سرکردگی مزدورب ی ب ت مستعمرات م امپرياليسم درچوکات دول ی خاد ازتکنوکراتھا
ی جھانخوارحامی آنھا ی جنايتکارومزدوروامپرياليستھا ن نيروھا ۀ ھمي ن بوسيل م افغانستا کرزی؛مرد
وحشيانه بقتل رسيده وشنيع ترين جنايات برآنھا رواداشته شده است.  مردم ما درطی سه دھه ھمه روزه
مظلومانه کشته می شوند، برآنھا تجاوزصورت می گيرد ، مورد غارت وچپاول واقع می شوند، اطفال
شان اختطاف می شود، درپرتگاه فقروگرسنگی قرارداده شده اند ، بيکاری وبيماری برآنھا بيداد می
کند؛ اعتياد به مواد مخدر، شيوع ايدزوم=ريا وتوبرکلوزوديگرامراض مکروبی وامراض روانی دربين
د می کند.  ولی ا راتھدي ه وس=مت جسمی وروحی آنھ ی مليونی کشورقوس صعودی داشت ه ھا کتل
قدرتھای امپرياليستی اشغالگرومزدوران استعمارزده وحقيرشان دربرابراين ھمه مصايب که خودعامل
آنھا اند بی تفاوت بوده وسعی می کنند تابا دايرکردن صحنه ھای انتخابات نمايشی وتبليغ « دموکراسی
وجامعه مدنی»  مردم برمق رسيده را متوھم وسردرگم سازند.  مردم ما بايد بيدارشوند وحرکت کنند. 
ی فقط يک راه ه روزی، بربادی وويران ن ھمه کشتاروجنايت، مصيبت وسيا ا ازاي ی نجات آنھ برا
وجوددارد؛ شناخت دوست ودشمن درپرتوآگاھی سياسی واقدام به مبارزه مترقی برای نجات خودوميھن
ن آنھاباترفندھای گوناگون بازھم ن امپرياليست ھای اشغالگرومزدورا ازاين ورطۀ ھ=کتبار.درغيرآ

آنھارافريب داده وبه سلطه استعماری وکشتاروجنايات  شان ادامه خواھند داد. 
 2009 می 6

( فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان)


