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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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 Political سياسی

  
 ۴٧نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٣ اپريل ٢٣

  ؟کوريای شمالی يا امريکاقاتل کيست، 
 افغانستان می کشد، بم می  و مزدوران خرد و بزرگ ديگر درئیبيش از يازده سال است که امريکا با ھم پيمانان ناتو

اين . کنند و کودکان و زنان را به رگبار می بندند ھا ادرار می ريزد و عساکر وحشی و ديوانۀ آن بر اجساد مرده

تاريخ امريکا با جنايت، وحشت، بربريت، قتل و کشتار و ستم بر . نخستين جنايت امريکا نيست و آخر آن ھم نخواھد بود

 امپراتوری امريکا، با خون ملل و خلق ھای فقير و نادار جھان رنگين ۀ و ثروت ھای بادآوردملل ديگر عجين شده است

 اگر حرف از استعدادی برای انباشت سرمايه در اقتصاد بازار، اين سيستم غارت و چپاول زحمتکشان، ھم در .است

  .ميان باشد، اين استعداد چيزی نيست جز استعداد کشتار

سف مردم فقير و نادار و تھيدست أ که با ت است امريکا سبب شدهۀ قاتالنۀھمين چھر. جھان استامريکا بزرگترين قاتل 

 و حتی ئیھای امريکا که بايد بدانيم که توده ھا نگاه کنند، در حالی ئی انزجار و نفرت به امريکاۀ ديدهسراسر جھان ب

 ھستند که با طرح ھای اشغال، مداران اين فقط سياسترو شوند،ه ھا روب کارمندان عادی دولت آن نبايد با تنفر ساير توده

 زحمتکشان تبديل کرده اند و ھر حسابی که صورت می گيرد، بايد با اين ی برایکشتار و غارت، دنيا را به دوزخ

 در مخالفت با استعمار، استثمار و غارت و ئی که نقش توده ھای امريکاشودولی بايد يادآوری  .طراحان تصفيه شود

 بوده ئیخصوص افغانستان و عراق، نقش پسيف و در مواردی حمايتگرانه از سياست ھای امريکاه  ملل ديگر، بچپاول

ھای ملل ديگر،   بتوانند با انزجار از دولت ستمگر شان، ھمبستگی خود را با تودهمردم اين کشور آرزومندم .است

  .استحکام بيشتر ببخشند

 تبليغات به ۀ مورد اھميت تبليغات گفته بود که ھر دالری که در عرصجيمی کارتر رئيس جمھور سابق امريکا در

و اينک اھميت تبليغات امريکا را ھم . ثرتر از ھر دالری است که برای تسليحات استفاده می شودؤمصرف می رسد، م

اه اندازی تبليغات امريکا با ر.  کوريای شمالی به خوبی می بينيمألۀدر افغانستان، ھم در عراق و در اين اواخر در مس

گذاری ھنگفت در بخش تبليغات در کشور ما، راه را برای يورش خود ھموار ساخت و اينک در  دروغين و سرمايه

طور خستگی ناپذير ميزگرد و ه ھای مزدورش در اين راستا ب صدد شکم انداختن دايمی بر خاک ما می باشد که رسانه

  .بحث می گذارند و گزارش تھيه می کنند

اين تبليغات شامل شيطان خواندن، تھديد برای جھان، استفاده از .  تبليغات امريکا قرار داداولويتيای شمالی نيز در کور

 تمامھدف که باشد،  می... ول، رھبران احساساتی و ويرانگرؤ دوربرد، دولت غير مسیھا سالح اتمی، شليک راکت

  . منطقه می باشداين تبليغات، زمينه سازی برای حضور بيشتر امريکا در
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کوريای شمالی  برای جھان است، آيا اصلیطور گذرا به اين موضوع اشاره می کنم که کی تھديد ه در اين نوشته ب

که بی وقفه بر کشورھای ديگر يورش می برد و مردم را به خاک و خون  امريکا ۀاياالت متحدبزرگترين قاتل است يا 

  ؟ايد در کنار کی قرار بگيريمب) ھای افغانستان توده( و ما می کشاند؟

کارھا به خوبی پيش  «: ورودی پايگاھی در ويتنام نوشته بودۀ خود می داند، چنانچه بر دروازۀامريکا کشتار را وظيف

جنايت امريکا در کوريای شمالی، ويتنام، جاپان، عراق و افغانستان خود گواه اينست که » .ميروند و کار ما کشتن است

  .رو ھستيم که در مقام کشتار بر سکوی اول ايستاده استه ما با کشوری روب

يعنی از .  فيصد نفوس اين کشور را کشت٣٠) ١٩٥٠تا  ١٩٣٥ از(امريکا در جريان جنگ سه ساله در کوريای شمالی 

 شھر نابود ٧٨ کشته شدند، ئی نيروھای امريکاتوسط آن زمان، نزديک به يک بر سوم آنان ئیھشت تا نه مليون کوريا

ثبت اين بزرگترين کشتاری است که در تجاوز نظامی يک کشور بر کشور ديگر . شد و ھزاران قريه به خاک تبديل شد

 فيصد نفوس کوريا کشته شد، در جنگ جھانی ٣٠ امريکا ۀ اشغالگرانۀکه در جنگ سه سال در حالی.  استشدهتاريخ 

 فيصد نفوس خود را ٠.٣٢ فيصد و اياالت متحده امريکا ١.٨٩ فيصد، چين ١.٣٥رانسه  فيصد، ف٠.٩٤دوم بريتانيا تنھا 

ھای فاشيست و استعمارگر را  ئی امريکاتوسط قتل و کشتار در کوريای شمالی ۀ و اين به خوبی فاجعند،از دست داد

  .نشان می دھد

 ء اجرا١٩٥٠ ھا  را در سال ئیريا جنرال کرتس لی می که فرمان جنرال مک آرتر مبنی بر سوزاندن و کشتن کو

 حکومتی داشتند و ما با مردم می جنگيديم، ما با کدام نيروی نآنا. در کوريا کسی بی گناه نبود «: می گويد،کرد می

 :او می افزايد» .گناه را می کشتم، ھيچ نگران نبودم جنگيديم، از اينرو ھيچ نگران نبودم که مردم بی مجھز ديگر نمی

جنرال کرتس لی می، » . حريق ساختيمۀرکھا را در کوريای شمالی و حتی بعضاً در کوريای جنوبی طعمما تمام شھ«

 کرد که در انھای آتشزا بمبار  جاپان را با بم١٩٤٥ اگست ١٥جالد ارتش امريکا بود که قبل از آن از دھم مارچ تا 

در زمان » دموکراسی«و قلۀ » تمدن«ه اين اوج  جنايتی را ک.ليون جاپانی کشته شدندي شھر بزرگ و يک م٦٣ آن ۀنتيج

جنايتی که تاريخ بشريت . ھا را به کام مرگ می کشد اشغال ويتنام انجام داد، تا ھنوز ھم کشتار می آفريند و ويتنامی

  .ھرگز آن را فراموش نخواھد کرد

امريکا ھمين اکنون در . سيده است نوشته شده، ھنوز به پايان نرئیاين قساوت بی نظير که به پای استعمارگران امريکا

 انجام می دھد، صدھا ھزار تن در اين جنگ ئی ھزار عمليات ھوا٥٠کند، ساالنه بيش از  افغانستان بی وقفه کشتار می

 به ان اين درد و رنج، اين بدبختی و ناھنجاری، اين اسارت و بمبارتمام. تا اکنون کشته، زخمی، اسير و آواره شده اند

و به » ھا ببرند ھا نور دانش و علم را به افغان ئیامريکا«ری وزير خارجه  جان کِ ۀمی گيرد که به گفتخاطری صورت 

  !!!»دموکراسی و حقوق بشر در کشور ما نھادينه شود« مدنی ۀھای جامع قول عروسک

رجه يک  امريکا نشان می دھد که اياالت متحده با گذشت نزديک به ھفتاد سال، قاتل دتوسطکشتار عراقی ھا 

ميان سال ( امريکا توسطھای عراقی را پس از اشغال عراق   تعداد کشته شده»النست«مرکز مطالعات . انسانھاست

امريکا جز دولت  اين به خوبی نشان می دھد که . تن تخمين کرده است٦٥٥٠٠٠طور مجموعی ه ب) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣

 توسعه دھد، فقط فواحش سياسی می توانند اين جالد را کشتار و غارت ھيچ ارزش انسانی ديگر ندارد که بخواھد آن

  !! جھان را نگھبان صلح، دموکراسی و حقوق بشر بخوانند

ھا و ساير ملل که تاريخ درخشان مبارزه عليه  چه دردناکتر از اين بوده می تواند وقتی جالد جھانی برای ما افغان

تواند که چند تا زن   چه دردناکتر از اين بوده می؟دبياور» حقوق بشر«و » دموکراسی«د، ن و اجانب دارناگبيگان

 و چه دردناکتر از اين ؟ندنتکدی ک» حقوق بشر«ند و از اين خاله زنک غارتگر ندور ھيلری کلنتن حلقه بزه سرکاری ب
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  برای آسايش وما عميقاً «تواند که ھيلری کلنتن پس از مرگ کيم جونگ ايل رھبر کوريای شمالی بگويد که  بوده می

  !!»رفاه مردم کوريای شمالی نگران ھستيم و دعاھای ما در اين وضعيت بغرنج متوجه مردم کوريای شمالی است

روست، قاتلی که ھمين اکنون کودکان، زنان و مردان ه در اين وضعيت که کوريای شمالی با بزرگترين قاتل جھان روب

ھا توھين   می کند و با ادرار بر اجساد مردم، به افغانانر، خانه ھای مردم را بمباکشد با بيرحمی تمام میکشور ما را 

 که نه مردم ما را  برخيزيميستيم و به دفاع اخالقی از کشوریادارد، بر ماست تا در کنار مردم کوريای شمالی ب روا می

 ئیرتگران ناتوو نه ھم به حيث مزدور در خدمت غاکند  میمداخله در امور داخلی ما کند، نه   میانکشد، نه بمبار می

  . قرار دارد

 

 


