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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  کانون ياددھانی از شھدای مردم افغانستان: فرستنده

 ٢٠١٢ جون ١٢

 

  ال دھماسیيسخنرانی سھ

 ادمان شھدای مردم افغانستانيدر مراسم 
   تورنتو- ٢٠١٢ جون ٠٩

 

ران ي خلق ائیکھای فداين چرفعاالد که از طرف خودم و ي اجازه بدھءبه دوستان و رفقای گرامی، در ابتدابا سالم 

اد ھمه شھدای مردم افغانستان در مبارزه برای آزادی و دمکراسی را گرامی بدارم و با الھام از شاعر يدر تورنتو، 

  . ی ماند، بذر است و ماندگار است ن خونھا به خاک نميد کنم که ايکأد سلطان پور، تيانقالب، سع

استھای ي و چه در  حال حاضر، افغانستان را آماج سشوروی سابقستھا چه در دوران ياليسالھاست که امپر

ن برای استقالل و ا افغانستان در مبارزاتشۀدين سالھا مردم ستمديو در تمام ا. ن قرار داده انداش خودۀتجاوزگران

 سالی که از تعرض ارتش ١٠برای نمونه تنھا در طول .  ھا و اجحاف ھا به سر بردندن فشاريد ترير شديآزادی، ز

ن کشور آروھای اشغالگر در يات ني، روزی نبوده که ما خبری در رابطه با جنادن کشور می گذري به اامريکا

" علمپل  "ۀ حومکی از روستاھایي جون بود که بر اثر بمباران ۶عنی روز چھارشنبه يش، ي روز پ۴ن يھم .مينشنو

 تا بچه از اھالی ٧جمله   نفر من١٨ش از ي  بامريکائیروھای يدر جنوب شرقی کابل توسط ن" لوَگر" واليتمرکز 

 که جلسه ای در امريکاس جمھور ين ماه قبل اوباما رئيطی رخ داده که ھميت در شراين جنايو ا. محل کشته شدند

  .  که جنگ در افغانستان تمام شدهبکارانه ادعا کرديکاگو داشته، فريناتو در ش

ک تظاھرات بزرگی خشم يان ين بمبارانی که کردند، مردم محل در جرآک روز بعد از ي جون، ٧در روز پنجشنبه، 

و با " مرگ بر اوباما" مثل شعار ئی، با شعارھارگي و اشغالگران دامريکائیروھای يه نين را علا خودشۀنيو ک

ن را نسبت ا خودشۀنيخشم و ک" حامد کرزیمرگ بر "شانده افغانستان، مثل شعار ه دولت دست ني ھم علئیشعارھا

روھای ي نۀتظاھرکنندگان توسط حمل.  آنھا در افغانستان به روشنی نشان دادندۀبه اشغالگران و دولت دست نشاند

ک يتی نزديضعدأ زخمی شد که در ويک نفر از آنھا شديانه  سرکوب شدند و ي کرزی وحشۀمسلح دولت دست نشاند

  . مارستان بستری استيبه مرگ در ب
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ر مسلح را می کشند يگناه و غيت می کنند و مردم بيئی ھا در افغانستان جناامريکان است که سالھاست که يت ايواقع

 در ،امريکائیفرمانده اشغالگران . اکارانه  ادعا می کنند که کشته شده ھا از افراد وابسته به طالبان بودنديو بعد ھم ر

ن يا". ن طالبانه ساله به باال، کشته شده باشه، از فعاال١۵ھرکسی "خبرھا گوش می دادم روز گذشته، می گفت که 

ر قابل انکاری را مردم افغانستان در معرض ي که تاکنون بارھا افشاء شده و مدارک غیغاتی و ضدمردميک تبليتاکت

کی از خبرنگاران ين مورد ھم يدر ھم.  استئی باطلدعان اي چنددھين ماا قرار داده اند که نشيد مردم دنيد

کی از وانت ھای تظاھرکننده ھا ي مرد را در ۶ بچه و ٧ زن و ۵تدپرس گزارش داده بود که خودش اجساد يآسوش

 داخلات، در روز پنجشنبه، اجساد کشته شده ھا را ين جنايه ايتظاھرات رفته بودند، علبه مردمی که . ده بودهيد

و . رهينھا زن و بچه ھستند، نه افراد مسلح و طالبانی و غينند اي سرباز، نشان مردم می داند که مردم ببیوانت ھا

ئی ھا ادعا می کنند افراد مسلح وابسته امريکارنظامی بوده اند و  نه آنطور که يت، اھالی عادی غين جنايان ايقربان

  .  به  طالبان

، چون می استروھای اشغالگري نۀ؟ کرزی که خودش دست نشاندد برله ای به کار میي، کرزی چه حرگياز طرف د

يراھه ند، برای سوار شدن بر خشم مردم و کنترل خشم مردم و به با متنفرامريکائیروھای ي مردم چقدر از ندنيب

 اً است، و روز چھارشنبه ھم ظاھران ن اقدامات اشغالگري که مخالف چندکنين، ھمواره در ظاھر، تظاھر مآندن اکش

ت ياما واقع.  به روستا ھا و شھرھا برداردئین حمالت ھواي ھا خواست که دست از اامريکائیاعتراض کرد و از 

 ت مردم افغانستانيئی ھا سر کار آوردند و کرزی که فاقد حماامريکا که کرزی را خود  استنيت اي؟ واقعستيچ

 ۀ، به ادامداز داري ھا نامريکائیت ي به حما،داز داري ننن اشغالگرايندن در قدرت به وجود ھما، برای ماست

  .ندنا برای در قدرت مداز داريسرکوب مردم بی گناه ھم ن

 مارچ بود ١٣ بود، حوت ٢١توی  ھا امريکائیت ي از جنارگيک مثال ديقمون ھم اشاره کرد، ي ، رفرگيک مثال دي

 و ئیک روستاي داخلزند ينه می را به خنهاخ) يدوارم درست تلفظ کنمام" (ئیپنجوا "ۀ منطقدر ھا امريکائیکه 

 تا از زنھا تجاوز ٣ع می کشند، به يار فجيبه شکلی بس(*)  بودند کودکن يشاتا ٩  بی گناه را کهئی روستا١۶حداقل 

 ھا امريکائیو بعد ھم . ، ھمه را به آتش می کشندودن برمال نشايتشکه جنا نينھا را، به خاطر اآمی کنند و اجساد 

 دست داده، و در اثر فشارھای روحی و ه وی مست بوده، جنون آنی بامريکائیک گروھبان ي که ادعا کردند

 ازخودادی که ياما شاھدان ز.  استن کار را کردهيده فشارھای روحی بھش دست داده و اي که در جنگ دئیزھايچ

 مختلف مصاحبه کردند و اری ھاینده بودند، با خبرگذائی که زنده مت بودند، روستائی ھاين جنايمحل بودند، شاھد ا

  .ک نفريزی شده بوده،  توسط گروھی از سربازھا انجام شده نه ين حمله کامأل برنامه رين دادند که اامدارکی نش

نھا را به آده گرفته شد برای مجازات آنھا، سربازھا را ھم خارج کردند که مردم ي مردم نادۀو به ھر حال خواست

  .ن نرسوننداسزای اعمالش

روھای يتھا در واقع پاسخ نيگری ھا و جناين وحشي اۀن است که ھميت اي؟ واقعودشياتی انجام مين جنايخوب، چرا چن

ستند و ي که با اشغالگرھا مبارزه می کنند، در مقابل اشغالگرھا می ا است به مقاومت مردم مبارز افغانستاناشغالگر

  .نھا نشدندآم يتسل

ه مردم مقاوم افغانستان، تا زمانی که در افغانستان حضور دارند يھای اشغالگر علرويات ني که جنا استواقعيت اين

  . ودشين ھم ميع تر از ايدتر و فجيادامه خواھد داشت و با گسترش مقاومت مردم شد

. دات و کشتاری دست نزنين جناي و به چندستی کشوری را اشغال بکنياليروی امپريک ني که  استرممکني غاً اساس

ستھا برای غارت  يالينند که امپرينه می بيده که به عي که توده ھای رنجدودشيستی موجب مياليچرا که ھر تجاوز امپر
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ن مردم به مقاومت و مبارزه با يا را اشغال کردند، اھنآن يغما بردن دسترنجشان  سرزميعی آنھا و به يمنابع طب

  .دنوشياشغالگران بلند م

ست، مگر با خروج کامل نيروھای يروھای اشغالگر حل شدنی ني مردم افغانستان و نانين تضاد مين، ايبنابرا

  .ن کشورينھا در اآ ۀامپرياليستی از افغانستان و قطع کامل سلط

 به ان ران سرنوشت خودشيي که حق تعددھ یاست که  به مردم امکان م) ستھايالي امپرۀقطع کامل سلط(ن امر يا

 آزاد و اً  واقعۀک جامعيست ھا، در جھت برقراری ياليمھای وابسته به امپريرژ و با  سرنگونی درنوايدست ب

  .  دموکراتيک قدم بردارند

ا برای برقراری دمکراسی و آزادی مردم يسم و ين جنگ خالف ادعای اشغالگرھا، برای مبارزه با تروريا

ۀ ن طالبان که مثال بھانيھم. ا ھستنديدنستی يروی ترورين نين دادند که بزرگتراخود اشغالگرھا نش. يستافغانستان ن

ا آمد و به جان مردم ينھا در منطقه به دنآست ھا و رژيمھای خدمتگزار يالياشغال افغانستان شده، خودش توسط امپر

ست ھا و حکومت ھای وابسته به يالي که دمکراسی در افغانستان به دست امپر استنيت ايواقع. افغانستان انداخته شد

ن جنگ يت خود اي ماھۀات اشغالگرھا نشان دھندين جنايست، بلکه ھميست، عملی نيافتنی نيھا دست آنھا نه تن

  .ست ھا با مردم افغانستان استياليامپر

 و امريکاک يشبرد خطوط ستراتژي؟ ھدف واقعی از اشغال و جنگ افغانستان، پستيھدف از اشغال افغانستان چ

ندن چرخ اھدف از اشغال، چرخ.  است منطقهدر ردن مواضع رقبای آنھا  و به عقب ب یستيالي امپررگيقدرت ھای د

د سودھای نجومی برای کمپانی ھای اسلحه سازی و انحصارات نظامی و يھای اقتصاد جنگی کشورھای غربی و تول

 از ھایيھدف از اشغال، پاسخ دادن به ن. ست ایستياليه داران امپريکاھش فشار بحران اقتصادی کنونی بر سرما

 تحت ستم، ضرورت تحقق رگيقتل و غارت مردم افغانستان و خلق ھای د.  استیستياليک  دولت ھای امپريستراتژ

  . ن اھداف ضد خلقی و غارتگرانه استيا

ن تنھا مردم يت ھم اشاره کنم که اين واقعي افغانستان اشاره کردم به ادر امريکاات يد که حال که به جناياجازه بدھ

ا بر ي مردم آگاه دنۀھم. ند ان کشور مخالفآ درروھای خارجی يستند که با جنگ و حضور نيستان نمبارز خود افغان

ت و ي و جنادچ ربطی به استقرار دمکراسی نداريت آگاھند که خالف ادعای اشغالگران، اشغال افغانستان ھين واقعيا

 درن نقش را يش بزرگترکا که دولتامرين ي خود ھمدربه عنوان مثال . کشتار مردم بی گناه ھدف عمده اش است

 نظرخواھی امريکا مارچ امسال شد که، از مردم ٢۶ روز درن بار يک نظرخواھی، آخرياشغال افغانستان داشته، 

 افغانستان ھستند، و با جنگ در امريکاروھای نظامی ي حضور نامريکا مخالف درصد مردم ٧٠شد که نشان داد که 

ه يست علياليروھای ضد امپريا مردم آگاه و ني ھمه جای دندر که  استنيت اين، واقعيرابناب. ند ادر افغانستان مخالف

اسی يروھای سيد کنم که نيکأ ھم تألهن مسيد به ايان باين ميدر ا. ند ابان مردم افغانستانين کشور ھستند و پشتياشغال ا

چرا که پيروزی مبارزات . فغانستان ھستندان مبارزه و مقاومت مردم اين حامير تريگيکی از پيران يستھای ايو کمون

در  ھر يک از اين کشور ھا مبارزات ضد امپرياليستی کشور ديگر را  در کارگرھا و توده ھای ستمديدهۀعادالن

  .دتقويت می کنمنطقه 

رت، نھا و با نشاندن جمھوری اسالمی به قدآست ھا، به کمک يالي امپرۀلي که به وس۵٧ان انقالب ي جردرران يمردم ا

ن يستی و نظام سرکوبگری  که ذاتی ايالي امپرۀدند که تا سلطي تجربه فھمدرآنران يده شد، مردم ايبه شکست کش

 در  استيران صادقت ھمانطور که در اين واقعي  و ا آيدی، آزادی و دمکراسی به دست نمودن نريسلطه است از ب

 که نمی ی استران و افغانستان، آموزشيدم دو کشور ان مري خونۀن تجربيبدون شک ا. افغانستان ھم ثابت شده است
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 درل ھم ھست که ھمانطور که ين دليبه ھم. ودرو ھای سازشکار و اما و اگرھای آنھا مواجه نشي با مخالفت نتواند

رش ي وجود دارند، افرادی وجود دارند که نه تنھا حاضر به پذئیرو ھايم که نينيران ھم می بيم در ايافغانستان شاھد

گر را ناجی دمکراسی و يست ھای ديالي و  امپرامريکالی بی شرمانه دولت يستند، بلکه خي باارزش نۀن تجربيا

د يبرای روشن تر شدن اين واقعيت با. ند و برای سياستھای ضد خلقی آنھا جاده صاف می کنندانحقوق بشر می د

م يک رژيالصی از شر جمھوری اسالمی که م که برای خيران حتی ما با کسانی مواجه ھستي ادرم که يھتذکر بد

ری ين افراد، حاضر به درس گي اوندران خوشحال می شي به اامريکا ۀواقعأ سرکوبگر و وابسته است، از امکان حمل

ران ي ھا برای اامريکائیوسازی يلترناتاو به عنوان مثال در جلسات . ستندي ن،از آنچه در عراق و افغانستان گذشته

 ئیادگرايران را ھم دارند، تحت لوای مخالفت با بنيت از مبارزات مردم ايو بی شرمانه ادعای حماشرکت می کنند، 

  . رنديستی را به سخره می گياليشعارھای ضدامپر" سميمدرن"اسالمی و به اسم 

ھای خلق گر يران و ديست ھا، کارگران و زحمتکشان افغانستان و اياليان آشکار و پنھان امپرين حامياما خالف ا

ست ياليشتر عزمشان برای مبارزه با امپريات اشغالگران در افغانستان و عراق، ھرچه بيدن جنايمحروم منطقه، با د

در خاتمه ضمن . اديابی به آزادی به مبارزه ادامه خواھند يشبرد مبارزه و دست يشتر شده و برای پيتکار بيھای جنا

تان در ياد شھدای خلق افغانستان را گرامی داشته و برايگر يتان بار دران و افغانسيوند ناگستنی خلقھای ايد بر پيکأت

  .روزی آرزو می کنميسم و ارتجاع پيالي امپرۀه سلطيمبارزه عل

  :سيرنويز

  . کودک است٩ن حمله کشته شدند، درحالی که آمار درست ي کودک در ا۶در سخنرانی به اشتباه گفته شد 

  

  :يادداشت

که زبان گفتار آنھا را جھت کمک به خوانندگان افغان، به زبان نگارش در " ھماسید"با عرض پوزش خدمت خانم 

  .آورده ايم

 AA-AA-ادارۀ پورتال

 

 


