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سخنان فاکس وزيردفاع دولت انگلستان بيان صريحی ازنيات
شوم واھداف پليد قدرتھای امپرياليستی درافغانستان است.
طبق گزارش سايت فارسی بی بی سی ،فاکس وزيردفاع بريتانيا قبل ازسفرش به کابل بتاريخ  22می
مقاله ای برای روزنامه" تايمز" نوشت ودرآن تصريح کرد که":حضورنيروھای بريتانيائی درافغانستان
برای امنيت جھان وبريتانيا درآنجاست"  ،ھمچنين آقای فاکس دراين مقاله اش گفته است ":ما برای اين
درافغانستان نيستيم که به يک کشورشکست خورده قرن سيزدھمی کمک کنيم" .بلکه بخاطرمردم
بريتانيا وامنيت جھانی درآن حضورداريم".
قبل ازاينکه به اين مطلب به پردازيم بايد تذکرداد که درطول تاريخ ،نيات واغراض شوم واھداف پليد
وغارتگرانه استعماروامپرياليسم عليه خلقھا وملل اسيرومظلوم جھان مشخص بوده وتاريخ
استعماروسرمايه وامپرياليسم مشحون ازجنايت ووحشت وغارتگری عليه آنھاست .با آنکه اين قدرتھای
اھريمنی ھميشه سعی کرده اند تا اھداف واغراض خاينانه وجنايتبارشانراعلنا ً اظھارنکرده وبا ھزار
حيله ونيرنگ وترفندھای استعماری وامپرياليستی روی آن پرده اندازند .ونيزقلم بدستان خادم ومزدوری
راگماشته اند تا با نوشتن مقاله ھا،رساله ھا وکتب حضوراستعماروامپرياليسم رابرای توده ھای مردم
ناآگاه توجيه کنند .وازطرفی ھم مالھا وروحانيون مرتجع نوکراستعماروامپرياليسم بااستفاده ازباورھای
دينی ومذھبی توده ھای مردم آنھارااغواکرده وفئوداالن وخوانين وتاجران دالل وابسته
استعماروامپرياليسم بااستفاده ازپيوندھای قبيله ای وطايفه ای وقومی توده ھای خلق را فريب داده
وکوشيده اند تا آنھارابه اطاعت ازشاھان واميران وروسای دولتھای دست نشانده استعماروامپرياليسم
ترغيب کنند .اما برخالف گاھی ھم شده است که افرادی مانند آقای فاکس اغراض واھداف قدرتھای
استعماری وامپرياليستی را درکشورھای تحت سلطه صراحتا ً بيان کرده اند .ناگفته نماند که نيرنگھای
استعماروامپرياليسم برای ھميش کارگرنيفتاده وتوده ھای مردم تحت رھبری رھبران ملی وآزادی خواه
شان برضداستعمارگران وامپرياليستيھای اشغالگربپاخاسته وشکستھای سختی رابرآنھاتحميل کرده وآنھا
راازکشورشان بيرون رانده اند.
آقای فاکس دراين سخنان اش کنه اھداف امپرياليستی استعماری دولت ھای بريتانيا وامريکا وشرکايش
درافغانستان ومنطقه رابدون پرده پوشی بيان کرده است .اودراين مورد راست می گويد که قدرتھای
امپرياليستی برای کمک به مردم افغانستان نيامده اند؛ بلکه اينھا درافغانستان ومنطقه اھداف غارتگرانه
امپرياليستی خود شان راتعقيب می کنند.اين مطلب را نيروھا واشخاص مترقی ومبارزکشورازھمان
اولين روزتجاوزنظامی امريکاوناتوبرافغانستان ابرازداشته ومردم راازگرفتاری دوباره آنھا دردام
استعمارنوع قرن بيست ويکمی آن ھوشداردادند .ليکن بالمقابل عناصرروشنفکرنما وخاين به خلق
وميھن درداخل وخارج کشوردرکنارسايرگروه ھاوباندھای جانی ومزدورقرارگرفته وحضورارتشھای
امپرياليستھارا خيرمقدم گفته وتشکيل دولت مستعمراتی را آغاز»دورنوين« درکشورخوانده وآنرا برای
»ترويج دموکراسی وآوردن رفاه وترقی« درجامعه تبليغ کردند .ازجانب ديگرآقای فاکس شيادانه
وخاينانه نقش مخرب وتباه کن دولت بريتانيا را بعد ازسال  1838ميالدی عليه مردم وکشورافغانستان
ازياد می برد .ھمچنين اونابخردانه نقش جنايتباروتباه کن دولت سوسيال امپرياليسم شوروی ودولتھای
ارتجاعی منطقه خاصتا دولت پاکستان وايران وعربستان سعودی ومزدوران جانی وقاتل آنھا را خاصتا ً
دردودھه اخيرقرن بيستم ،اغماض می کند .اين نماينده امپرياليسم انگليس عمداً به جنايات دولت امريکا
وانگلستان ومتحدين آنھا درطی ده سال اخيرعليه مردم وخاک افغانستان کوچکترين توجھی نکرده
وسبکمغزانه باتمسخرافغانستان را کشوری شکست خورده وعقب مانده درسطح قرن سيزدھم ميالدی
تعريف می کند .درحاليکه درطول تاريخ علت عمده ابن ھمه عقب ماندگيھای مردم وکشورافغانستان
قدرتھای سلطه گرواستعماری وامپرياليستی منجمله دولت استعمارگرانگليس ونوکران بومی آنھا بوده

وھستند .اين سرزمين بنابرموقعيت جغرافيائی سياسی آن درقاره آسيا درطول صدھا سال ھمواره مورد
حمالت وحشيانه وتاخت وتازھا سلطه گران غارتگرواقع شده وھربارويرانيھای غيرقابل جبرانی
رابرآن واردکرده وھمه دست آوردھای مادی ومعنوی مردمان اين خطه رابه نابودی کشيده اند.
درحاليکه سرزمين افغانستان دارای خاک حاصل خيزبوده ودارای منابع طبيعی سرشاروذخايرنفت
وگاز ،مس ،آھن ،ذغال سنگ ،بيرايت ،يورانيوم ،احجارقيمتی وچندين نوع عناصرديگربوده ومردم آن
دارای ھوشمندی واستعداد الزم برای رشد وتکامل خود وترقی کشورشان بوده وھستند .مردم افغانستان
درطی تاريخ وجودی شان باکمال رشادت ودليری دربرابرمتجاوزين وسلطه گران خارجی ايستاده
وتاپای جان مقاومت کرده اند .اين مردم آزادی خواه درصده ھای اخيرخاصتا ً ازابتدای دھه چھارم قرن
نوزدھم ميالدی تا اخيردھه دوم قرن بيستم سه بارپوزبزرگترين ابرقدرت استعماری وامپرياليستی
انگليس را که باصطالح )آفتاب درسرزمينھای تحت سلطه استعماری اش سقوط نمی کرد( بخاک ماليده
وشکست نظامی فضاحتباری رابرآن تحميل کردند .جنگ سوم افغانھا با انگليسھا منجربه استقالل
سياسی کشوروآزادی ملی گرديد ،ومردم ما فرصت يافتند تا گامھای رادرجھت رشد وترقی کشورشان
ورھائی ازظلمت جھل وعفب ماندگی بردارند؛ اما استعمارگران انگليس که درميدان نبرد نظامی ضرب
شست مردم دليرافغانستان را ديده وشکستھای مفتضحانه ای رامتحمل شده بودند درصدد انتقام گيری
ازآنھا بودند .ھمان بود که بارديگراستعمارگران کھنه کارانگليس با نيرنگھای استعماری شان وارد
صحنه شده وبا اتکاء برطبقات ارتجاعی مالک وخوانين وتاجران دالل ومالھا وروحانيون مرتجع
دولت ملی افغانستان تحت رھبری پادشاه امان ﷲ خان را سقوط داده ويک نفررھزن معلوم الحال بنام
حبيب ﷲ )بچه سقاء( را موقتا ً بقدرت رسانده وزمينه رابرای حاکميت نادرخان وخاندان اوآماده نمودند
که برای نيم قرن مردم وکشوررادرقھقرای عقب ماندگی ،فقروفالکت وجھل وبيسوادی نگھداشته
وجلوھرنوع ترقی وپيشرفت مردم وکشورراسد کردند .ولی اين اجنت سرمايه وامپرياليسم بريتانيا
درقرن بيست ويکم درحالی که دولت متبوع اش درکنارامپرياليسم امريکا وسايرشرکای شان مردم
افغانستان را درمنگنه سلطه استعماری شان عذاب می دھند؛ بيشرمانه وطعنه وارعقب ماندگی مردم
وکشورافغانستان را به سخريه می گيرد .اين خردباخته فراموش می کند که درطی ده سال اخيردولت
ھای امريکا وانگليس ،فرانسه ،آلمان ،ھالند ،کانادا ،آستراليا وسايرھم پيمان شان که افغانستان ومردمان
آنرا به زنجيراستعماری شان کشيده وجانی ترين نيروھا وافراد خاين به خلق وميھن رابرآنھا حاکم
ساخته وبا ده ھا ھزارارتشھای شان ازآنھا حمايت می کنند .اين قدرتھای اھريمنی بدون ھيچ گونه
شرمی پيوسته از»رشد دموکراسی ،آزادی زنان ،وترقی ورفاه مردم« افغانستان صحبت دارند وصدھا
رسانه کتبی وصوتی وتصويری به پول آنھا دراين زمينه مشغول ياوه سرائی ھستند تا حضورنيروھای
اشغالگرواھداف شوم آنھارا درافغانستان ومنطقه توجيه کنند .ھمچنين اين نوکرسرمايه امپرياليسم
انگليس فراموش ميکند که درطی سی سال اخيردرکناراستعمارگران روسی ومزدوران خلقی پرچمی
وسازائی آن؛ دولت انگليس وامريکا وسايرقدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی متحد آنھا درمنطقه
ھزاران زخم ناسوررابرپيکراين مردم واين ميھن واردکرده اند وبارديگربرای مدت يک قرن اين
کشوررابعقب کشانده اند .بعد ازشکست نظامی سوسيال امپرياليسم روس توسط مردم آزادی خواه
افغانستان دراخيردھه ھشتاد ميالدی؛ ھمين دولتھای امريکا وانگليس بکمک دولتھای ارتجاعی پاکستان
وايران وسعودی؛ جانی ترين نيروھای اسالمی قرون وسطائی را درکنارباندھای آدمکش خلقی پرچمی
ومليشه ای برمردم افغانستان مسلط ساختند وبعد طالبان وگروه ھای ارتجاعی اسالمی عرب قرون
وسطائی وطالبان پاکستانی رابرمردم عذاب کشيده ما حاکم کردند وکشورراتحت قيموميت دولت
پاکستان اين نوکرسابقه داردولت انگليس قراردادند.
وقوع حادثه  11سپتمبر 2001زمينه را برای تحقق نقشه ھاواھداف پليد دولت امريکا وانگليس
درافغانستان ومنطقه مھيا نمود ومردم بالکشيدۀ ما بارديگرپايمال ارتشھای متجاوزين واستعمارگران
گرديد .درطی ده سال اخيرکه قوای نظامی دولت انگلستان عمدتا ً درواليت ھلمند مستقرھستند ومانند
ارتش ھای امريکا وسايرارتشھای اشغالگربه کشتارمردم وويرانی اين مناطق ادامه می دھند؛
مصروفيت عمدۀ آنھاراخريد وفروش وحمل ونقل مواد مخدر،ھيروئين وحشيش تشکيل می دھد.
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ودرطی اين سالھا ده ھا ميليارد دالرکمائی کرده اند .موضوع ديگراينکه برخالف ادعای دولت
انگلستان ارتش اين کشوردرھلمند بيش ازھمه زمينه نفوذوتسلط نيروھای طالب والقاعده رادراين واليت
ميسرکرده است .اين موضوع چندين بارتوسط رسانه ھای کشورھای غربی ،دولت مزدورواھالی محل
افشا شده است .حتی چند روزقبل ولسوال موسی قلعه درباره ھمکاری ارتش انگليس با طالبان مصاحبه
ای انجام داد .ونيزدرطی سالھای اخيرچندين باردرباره تحويل دھی اسلحه توسط ارتش انگلستان برای
گروه ھای چريکی طالبان درواليت ھلمند ومالقات ھای مخفی نمايند گان اين دولت باطالبان توسط
رسانه ھای داخلی وخارجی افشا شده است ولی بعداً مسکوت ماند .ونيزدرطی دوسال اخيردولت
انگليس باربارموضوع بقدرت رساندن طالبان رامطرح کرده است .البته بيان اين مطالب ازاين جھت
نيست که ازامپرياليستھا ومرتجعين توقع غيرازاين رامی توان داشت؛ بلکه اين تذکربه منظورافشای
بيشترماھيت وسرشت استعماروامپرياليسم وعملکردھای غارتگرانه آنھا عليه خلقھا وملل تحت ستم
وافشای ھرچه بيشتراراجيف والطايالت آقای فاکس وزيردفاع دولت انگليس است که بسيارکودنانه
افغانستان راکشوری شکست خورده قرن سيزدھمی خوانده وبه علل وعواملی که موجب اين عقب
ماندگی مردم وکشورافغانستان شده است جزئيترين توجھی نمی کند .وعمده ترين علت عقب ماندگی
ويارشد نھايت بطی کشورھای تحت سلطه درآسيا،افريقا وامريکای التين درطول صدھا سال ھمين
قدرتھای استعماری وامپرياليستی منجمله استعمارگران انگليس وطبقات حاکم ارتجاعی مزدورآنھا بوده
وھستند .ودرمورد افغانستان حد اقل ازيکصد وھفتاد سال باين طرف خاصتا ً درسه دھه اخيرآن ھمه
باليا ومصايب وبدبختی ھا وعقب ماندگيھای مردم افغانستان ناشی ازتجاوزات ومداخالت مستقيم
وغيرمستقيم دولت استعماری وامپرياليستی انگلستان ،اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وامپرياليسم
امريکا ومتحدين آن و نوکران داخلی آنھا بوده وھستند .
درکشورھای تحت سلطه خاصتا ً کشورھای اسالمی ،طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقشرروحانيت
مرتجع وخودفروخته اتکای اصلی قدرتھای استعماری وامپرياليستی راتشکيل می دھند .وامپرياليسم
نظربه سرشت آن ارتجاع گستراست.سرمايه وامپرياليسم باغارتگری واستثماروستم ميتواند به حياتش
ادامه دھد .تاريخ شاھد است که زمانی استعمارگران وامپرياليستھا خواسته اند به کشوری تجاوزکرده
وبرآن مسلط گردند؛ درابتدا قشرمعينی ازارتجاع بومی راباخود ھمراه کرده اند؛ چه اين قشرازقماش
روحانيون وفئوداالن ويا درتاريخ معاصرازسنخ گروه ھای جھادی وطالبان بوده وچه مانند گروه ھای
خلقی پرچمی وسايرگروه ھای ارتجاعی تحصيل کرده وبه اصطالح روشنفکر؛ بعد به اين کشورھا
ھجوم آورده ومردمان مظلوم وبی دفاع اين کشورھارا به زنجيراستعماری شان کشيده اند.
دولت ھای امريکا وانگليس ومتحدين آنھا درطی ده سال اخيرباتبليغات پوچ اذھان مردمام کشورھای
شان رامغشوش ساخته وطوری وانمود کرده اند که صرف ده ھا ميليارد دالرازپول ماليه دھندگان اين
کشورھا وريختن خون بيش ازيک ھزاروپنجصد تن ازفرزندان مردمان اين کشورھا جھت » جنگ
عليه تروريسم« و»حفظ امنيت« مردمان شان بوده است .درحاليکه ھمه اينھا درجھت تحقق اھداف
سرمايه وامپرياليسم به مصرف رسيده است .اين دولتھا با تمسک به حمالت انتحاری گروه ھای اسالمی
تربيت يافته خودشان)که درجھت پيشبرد اھداف سرمايه آنھاراسازماندھی وتربيت کرده اند( مردمان
کشورھای شانرا ترھيب کرده وحضورشان درافغانستان راجھت جلوگيری ازاين حمالت عنوان کرده
ومی کنند.درحاليکه برخالف ادعای وزيرخارجه ودفاع انگليس وسايردولتھای امپرياليستی که
درافغانستان قوای نظامی دارند؛ حضوراين نيروھا نه بخاطردفاع ازمردمان کشورھای شان ومردم
افغانستان که درجھت تحکيم سلطه سرمايه برمناطق مھم استراتژيک ومنابع انرژی ونيروی کارارزان
وبازارھای وسيع قاره آسيا ھستند .استعمارو سرمايه وامپرياليسم درطول تاريخ ھستی اش عليه خلقھای
خودی وخلقھای کشورھای تحت تسلط شان چنين عمل کرده اند ودرآينده نيزچنين خواھند کرد .وتا
زمانيکه توده ھای خلق درکشورھای تحت سلطه ودرکشورھای سرمايه داری بيدارنشوند وبه آگاھی
سياسی واقعا ً انقالبی دست نيابند وباقھرانقالبی به سلطه نکبتبارسرمايه وامپرياليسم ونظام ھای فئودال
کمپرادوری خاتمه ندھند ،وضع درجھان برھمين منوال خواھد بود .وامپرياليسم بين المللی با امکانات
گسترده ای که دراختياردارد ،ھميشه قشرمعينی ازاين کشورھارا خريده وبرسايرکتله ھای مردم حکم
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می راند وبه استثماروستم آنھاادامه می دھد .ويگانه راه نجات خلقھا وملل تحت ستم مبارزه انقالبی
رھائی بخش آنھا عليه امپرياليسم وارتجاع بين المللی است .وازاين طريق است که می توانند
ازشراستثماروستم وجنايات وغارتگريھای سرمايه وامپرياليسم ونوکران بومی آنھا رھائی يافته
وبرسرنوشت شان حاکم گردند وجھانی نوين فارغ ازھرنوع استثماروستم وبی عدالتی اعمارکنند.
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