
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  آھنگر . ش
  ٢٠١٧ مارچ ١٩

  

 آلوده ھای دست در افغانستان
 سوم قسمت - مقاالت مجموعۀ

 

 افغانستان نظامی - سياسی اوضاع تکامل بر آن اتتأثير و جنگ

 ست؟يماك یكنون دشمن و ست؟يچ موجود تجاوز یھا نهيزم ،یمانيا و یژگيو نيوچن خيتار نيچن رغم یعل م،ينيبب واما

 یتيرع ارباب مسلط ستميس شوم رسايۀيز عمرآزگار كي - آزاده رانيش بيشۀ نيا ـ ما دۀيكش بال ھنيم كه درد و غيدر با

 نيب یانحصار سرمايۀ نفوذ با .است برده سره ب یرنجبار درنگ و یستائيا درً بايتقر ،یخاندان مستبد كور یھا ونظام

 ۀراھيب به زين جامعه تكامل ريمس شده، مضاعف رنج نيا ،یدولت دالل یدار هيسرما نام به یا دهيزا تيموجود و یالمل

 كند یارمياخت خود به مستعمره مهين یفئودال مهين جامعۀ یمايس گريد ما، جامعۀ .شود یم كشانده یوابستگ بار ذلت

 مختلف یھا رنگ و اشكال به یبوم كشان بھره و یالملل نيب یانحصار سرمايۀ تاز و تاخت و درتجاوز رقابت صۀوعر

  .)تجاوز زمينۀ(رديگ یم قرار

 هيكر یھا وچھره دارد نيننگ یخيوتار طوال یدي چپاول و درغارت كه) هيروس( ما یشمال ھمسايۀ است زمره درآن

 كه یكشور .است دهيد خود به اند، گرفته نام ملل وغارت دار و انهيتاز قھرمانان هك وتزاران، رھايپطركب چون یخيتار

 نكيا سم،ياليدرلجنزارامپر دوباره فروكش با زابيخ یا ولمحه زيانگ دل یحركت و یوارونگ و ستيا فرمان كي از پس

 ژهيو به گر،يد ملل گوشت دنيبلع یبرا چندان چند یولع با را شيخو نيچرك نطع و رانند یم حكم درآن نينو یتزاران

 یم را آن بدكنشت سرشت یدولت سرمايۀ نيتر متمركز كه روس پيشۀ شرارت سمياليامپر .اند گسترده ھمجواران،

 نوخاسته، سمياليامپر اليسوس گر،يد یانيب به اي و محتضر، یدار هيسرما یتكامل حد نيآخر جز ستين یزيچ سازد،

 اليسوس یجوئ سلطه كامل سقوط عصر ما وعصر انسان، ینھائ یآزاد و نددرب ملل بخش یرھائ انقالب آستانۀ

 ميعظ جنبش نيا جنبان سرسلسله و دار هيطال كه ما ملت بر وافتخار آنست، ازبند ھا خلق یوعصرآزاد سمياليامپر

 - سمياليامپر اليسوس ـ سمياليامپر وحشتناك زدن پا و دست كه ستين یديترد نحاليا با .است یستياليامپر اليسوس ضد

  .زند یم نفس نيآخر دنيوكش مغز حرام یايسحا به كارد دنيرس با ذبح وقت وانيح كه است یلگد نيواپس ھمان

 گورستان به امپرياليسم سوسيال و است پيوسته تحقق به درصد صد نويسنده، پيشگوئی اين که شاھديم ما امروز(

 .)ويراستار – شد سپرده تاريخ
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 كارش وكھنه مجرب یھا یھمپالگ از وار مونيم ديتقل و ینزول یتكامل پويۀ نيا بنابر روس سمياليامپر اليسوس

 از .است مصروف افغانستان در وغارت تجاوز غدارانۀ ديتمھ به نسو،يبد قرن ربع كي از ًبايتقر ،)غرب سمياليامپر(

 یھا ارگان به تادستبرد كردن، زهيروملتا ومخابرات مواصالت ھمانند استعمارگرانه یئ هيپا امور در یگذار هيسرما

 خلق" باند مقدارش یب و ھرزه غالمان یتاجپوش آن، یدرپ ،یخواھيجمھور مندرس نقاب با یئكودتا تا دولت، در قدرت

 یدسترس منظور به ،یقربان گان گوساله عنوان به وفرزند زن با شان رينۀيد دوست یدرگلو خنجر فروكردن با  "وپرچم

 به یلشكركش ھم سرانجام و  است افغانستان ملت با تجاوز و یدشمن نيآئ و رسم وھمه ھمه ورما،كش یھا شاھرگ به

 یانداز دست و یانسان شدۀ رفتهيپذ یھا ارزش هيكل گذاشتن یرپايز و كشور یمرزھا از گذشتن با ،یستيفاش بدنام وۀيش

 آشام خون غداران با را ما یدشمن ما؛ فرزندان و مادران پدران، عام وقتل مردم معتقدات ،یمل سينوام مقدس، ھنيم به

 ما وملت است بسته را یآشت ھرگونه راه "یآشت بود یك را پدركشته" سخن مصداق به كه ديبخش ینازدودن یرنگ روس

  .است مربوط بدان مان نبود و بود كه است، نموده جانبه ھمه جنگ كي ريدرگً اجبارا را

 را ما یآزادمنش خيتار و دنديد را خود آزمندانۀ منافع كردند، یوبدعمل یبدآموز زين ھا روس شود یم دهيد كه آنچنان

 اليام تابع را ما ملت خواھانۀيآزاد ارادۀ خواستند پرست قدرت و مند عقده فروش وطن یمشت یزن یأر با .گرفتند دهيناد

 شمارهيب با و زير خون یرو ھزارآدم ستيوب صد با .بسازند شان یبوم مزدوران وھوس یھو و خود استعمارگرانۀ

 و نيتر نيننگ .نكردند غيدر یرانيو و وكشتار وحشت چيھ از و ختندير سرما بر مدرن رانگريو و مخوف سالح

 از كه غرب، جھان ژهيو وبه جھان، .رساندند ثبت به خيتار دل در مان ھنيم اشغال انيسال یط را اعمال نيتر انهيوحش

 .كردند یم یروزشمار مستقل ملت كي ثيح به را ما یھست فرجام د،يلرز یم شان دلخانۀ در دل  "سرخ خطر" ترس

 كه مسلح دندان تا و قلدر ،یوحش قدرت ابر برابر در سالح یب و ريفق كوچك، یملت كه ديگنج ینم كس درتصور ھرگز

 ملت .كند دفاع خود، لواستقال یآزاد از خود، یھست از تواند یم است، دهينكش عقب گذاشته یپا یھرجائ زمان نيا تا

  : اديفر وبا ديكش بطالن خط ،یكمًفا صر محاسبات نيا برتمام افغانستان قھرمان و مظلوم

 !شويد خون باری رود غرق ورنه      !شويد بيرون ما ملك از ھاــــروس

 قرن رياخ در گر،يد بار كي ملت نيا .ساخت متجاوز دشمن گورستان و یئ توده یزانيپارت جنگ جوالنگاه را كشورش

 از یكي تا رود یم ر،ينظ یب یھا یقربان رشيپذ با و كند یم دفاع خواهيآزاد ملت كيۀ مثابه ب اش یھست از ستم،يب

  .نديافريب را ستميب قرن رياخ معجزات

 یجوشش با بدخشان، و نورستان رزمندۀ و وريغ مردم یپرآوا كيشل با كه افغانستان مسلمان ملت مقاومت جنگ ! یآر

 و اطرافش، واليات و ھرات رزمندۀ كھن نيسرزم رانيدل قھرمانانۀ و نيخون اميباق و  گرفت اديبنً رسما ،یخوده ودبخ

 دشمن ھيمۀ به آتش ھنيم درسرتاسر آسا برق و كرد تكامل یعطف نقطۀ به كابل، بيشۀ رانيش خروشان ويغر آن از پس

 وآشكار برھنه تجاوز هيعل خواھانهيآزاد و بخشيرھائ است یجنگ د؛يآفر حماسه پشت حماسه مسلحانه درنبرد و  زد

 یسوا تواند ینم ًاصوال بالنده، یتاريخ ـ یاجتماع دۀيپد كي عنوان به معذالك .روس تكاريجنا سمياليامپر اليسوس

 شده شعمر سال نيپنجم وارد گسترده یابعاد با اكنون كه جنگ نيا .كند ريس یاجتماع یھا دهيپد تكامل یھا یقانونمند

 ملت حقشه ب جانب كه است خيتار یھا جنگ نيتر خونبار و نيتر جانبه ھمه ن،يبزرگتر از یكي خود ذات در است،

  .كند یمء احتوا را نزع درحال مرد ريوپ رزنيپ تا مادر، بطن از نزاده ازطفل و است العاده فوق انشيقربان رقم .ماست

 غيازست كودكان، مکتب يا مدرسه صحن تا نبرد دانيم از انگاھشقرب پھنۀ !وپرافتخار است نيخون چه كه !شگفتا

 سوز دشمن پرخروش و زگريست یسنگرھا پھن از مارستان،يدرب امداد ازمندين مارانيب بستر تا زيغرورانگ یھا هيكوھپا

 تجمع محل كيفابر تا رنجبر دھقان كشتزار از عبادت، به انسان مگاهيتسل و آرام شهيھم محراب تا سوزان، یھا دردشت
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 كرده عرضه شيخو دوران در را یاسيس انيزندان و پناھندگان شمار نيباالتر .گسترد یم دامن . . . و ستمكش كارگر

 مانيا و اراده تناسب كه آنچنان .ديآ ینم جور حساب به آن در . . . و ینظام وفنون التيوتشك حاتيتسل تناسب .است

 . . .و یمانيا یب جبن، به سهيمقا به ما، ملت در یقربان از دنينھراس و یھخوايآزاد ،یسلحشور و غرور ما، تيوحقان

 یجنگ كوتاه سخن .گنجد ینم واغواكننده، تاراجگرجبون حسابگران یوتريكامپ محاسبات به یحت زين دشمن بودن ناحق

 لجام كشان آدم به - ننگش اهيس داغ ـ ننگش و افغانستان ملت به - اش یخيتار ميعظ افتخار ـ افتخارش كه رينظ یب است

 خواھند اسطوره شيھا حماسه از ت،يبشر از ھائی نسل .شد خواھد حك ابد یال یتيگ خيتار دل در یروس گسيختۀ

 گزاف به سخن نيا .ميا انداخته در رتيح به را جھان و ميا گنجانده باور به را ھا ینكردن باور زين اكنون ھم ساخت،

 امرگي" نيخشماگ اديفر مصداقش به و دارد ھنيم به وعشق یآزاد به مانيدرا شهير كه یحماس است یكالم بل ست،ين

 یمنزل ھنوز كه ميدار اذعان نحاليا با یوبار  ميريگ یم گواه را دشمن یھا یزار و ضجه و مان مردم  "یآزاد اي

 و تكارانهيھدا یاندركار دست با ديبا و ريناگز به ما جنبش ولذا گذر؛ ودشوار چيوپ پرخم یراھ و ميدار شيپ در یطوالن

 و افتهي را اش یاصل ريس خط تا د،ينما یگذار عالمه را خطرناك یھا فراز و فرود و كند یابي راه آگاه عنصر غيدريب

  .ديرھپو امتداد درآن

 ركندگذا انقالب درخدمت یاقتصاد مند نقشه و تالش پر كار به كار، یروھاين فرار و یاقتصاد یوابستگ و یكارگيب از

 سالم یھا كيتاكت نيتدو و روشن استيس به ،یاسيس درعرصۀ سميپراگمات و پروسه كيتاكت از .برسد یكفائ خود به تا

 و ناجور یبرعصا هيوتك ساز وابسته یازمش و كند؛ ارتقاء روشن یدورنما با ستراتيژی به دنيرس درجھت یعلم

 ريغ یغاتيتبل استيوس انهيجو منفعت یرو دنباله از .ابدي اكمال ابعاد درھمه یمل مستقل یمش به گران،يد نامطمئن

 جنبش، یوآت یآن منافع داشت درنظر با ،یغاتيتبل روشنگر انۀيگرا واقع و جانبه ھمه استيس به كننده، گمراه و یواقع

 آن یايپو و یانقالب یھا اصالت رشد و فرھنگ سالم تكامل به ،یفرھنگ ليمسا به یتوجھ وكم یتوجھ یب از .كند رشد

 ینظام ھدفمند یھا كيوتاكت ستراتيژی تھيۀ و ميتنظ به ،ینظام درساحۀ یگرياغي و بودن جار لهيا از .كند توجه عطف

 كننده نييتع یھا جنگ منظور به مردم یانقالب ارتش ليتشك و یوياپرات منظم یكيتاكت یھا جنگ ،یزانيپارت دراشكال

 یروھاين یرھبر تحت یمل متحد جبھۀ در رزمنده شركت به ،یاكندگپر و تشتت از .كند تكامل كشور یآزادساز در

 رسد، یم فرا دشمن مرگ یفردا شب كه است آنگاه و ابدي قيتوف جبھه نيا تر گسترده ھرچه توسعۀ و یانقالب لياص

 افواھد ديد چه با انقالبی نيروھای که دھد می نشان فوق پاراگراف(.رود یم ن آ یگمراھ ايو خطرشكست رآنيدرغ

 .)ويراستار – بودند کرده شرکت مقاومت جنبش به ھا، زمينه ۀدرھم روشنی،

 با و كند یم را مان جنگ تكامل نيقوان باالثر و جامعه تكامل نيقوان به یدسترس جابيا مقدس، اھداف نيا به یابي دست

 ما یروزيپ جز شكيب رستد عملكرد با كه ـ را دورنما و برد ميخواھ یپ اوضاع تكامل به كه است رمز نيا داشتن

 به مجمل ولو ینگرش با را، مأمول نيا به ورود باب ما، .ديد ميخواھ یروشن به - ستين یزيچ دشمن محتوم وشكست

 یدائيبرپ یكاوش مان یرود و رھرو و ميگشائ یم كوتاه، گذشتۀ از دركشورمان، ژهيو به ھا، روس وعملكرد اھداف

 و .ميابيرھ دوجھت ھر اوضاع تكامل حومۀ به آن از تا بود خواھد ما مردم یروس ضد حركت یخوده ب خود یھا نطفه

 را خيتار كيتار یھا داالن ،یعلم یھا شهياند پرنور ليقند تشعشع در ھمگان، ملموس و زنده یھا فاكت تھيۀ با آنجا از

 راه فرا ،ئیھا طرحً انايواح  یطرح ميكوش یم روشن و جانبه ھمه ینشيب وبا مينگر یم تابناك ندۀيآ یفراسو به و گذشته

 استقالل، ـ یروزيپ فروغ پر افق به یراھ و  گردد آن سميناميد فيلوكوموت راه خط بتواند تا ميبگذار مان یانقالب جنبش

  : ودشمن؟ ما اكنون ھم اما و .ابديب - یاجتماع وعدالت یدموكراس ،یمل یآزاد
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 یروين ، خام مواد منابع شتريب وتصرف سم،ياليامپر یطانيش یھا قدرت نيب شده ميتقس جھان مجدد ميتقس كه داستيپ

 عضو عنوان به روس سمياليامپر اليسوس .است یجھان سمياليامپر منحوس ستميس ستراتيژی بازارتجارت، و كار ارزان

 جمله آن زا جھان، از یھائ وبخش برخورداراست یا ژهيو ويتۀياكت از ستراتيژی نيا درتحقق خانواده نيا وقلدر خلف

 ،یفرھنگ ،یاقتصاد ، یاسيس عيوس ابعاد در یا الگرانهياست استيس نيچن با .داند یم شيخو یپدر راثيم را افغانستان

 واھمۀ ريز را یشرق یاروپا .ورزد یم تالش یتيگ ملل دنيكش اديانق به درجھت مذبوحانه  . . . .و ینظام ،یروان

 ا،يآس یھا خلق .كوبد یم یغرب یاروپا فرق بر را آن آشغال، از آگنده ینانبا وچون كشد، یم یموات یھا راکت مترسك

 . . .و ،"یاجتماع یترق و رشد" زمينۀ یآور فراھم ،"یاقتصاد یھا یھمكار" اژيومك ميگر با را نيالت یكايامر و قايافر

 تشنج اي یالملل نيب تانتيد" ،"زيآم مسالمت یستيھمز" ،"یجھان صلح از دفاع" اغواگرانۀ شعار ريز را جھان مجموع

 به" ،"یاجتماع یساز برده" ،"یاقتصاد استثمار" در كه آن حال .بديفر یم "یھمگان سالح خلع" و "یزدائ

 مخرب سالح شتريب ھرچه ديتول و سميتاريمل بر هيتك و "یفزائ تشنج" ،"یافروز جنگ" ،"یجھان صلح خطرانداختن

 اديانق به برجھان، یوآقائ یالگرياست جزھمان ستين یزيچ اش یاصل ھدف .كند یم یتركتاز . . . و كننده وتباه

 یشورو اتحاد نام به یزندان در كه ش،يخو طرۀيس تحت یھا خلق بر یگستر ستم بر عالوه مظلوم، ملل درآوردن

  :كرد یبند رده طور نيا توان یمً كال وابسته، دركشور را روس عملكرد وۀيش .شوند یم ینگھدار

 در یاسيس نفوذ جھت مزدور یگروھا و احزاب یبند سرھم غارتگرانه، یھا یگذار هيسرما قيازطر یصاداقت نفوذ

 ،ینظام نفوذ .ستمكشان از دفاع ونقاب ژست و دوستانه انسان یشعارھا وطرح یاستحمار قيتحم با ھا وملت ھا دولت

 یھا كودتا با آسا برق ورشي به آرام نفوذ نياز گذار و ھا، ارتش در یھائ خود یب خود از و سيجواس تيترب باب از

  .ھا یواژگون جهيونت ن،يخون

 یھا نهيزم تمام در گرفته، قرار قربانگاه نخست درخط كه است انيقربان نياز یكي افغانستان، ما خون به نيرنگ ھنيم

  :زند یم وپا دست یروس بدسگال و آشام خون جالد غيرتيز یاتيح

 پايۀ بر ھائی قرارداد عقد با و شد بسته امروز یديتراژ نطفۀ امروز، از شيپ یواند قرن ربع كي : یاقتصاد زمينۀ در

 گاه یمخف از مونينام گام نيونخست افتي یحقوق استناد افغانستان به روس یاقتصاد تجاوز ،"یاقتصاد یھا یھمكار"

 ،)اسلحه وصدور ینظام فرودگاه ساخت( ینظام كستراتيژي یھا پروژه در غارتگرانه یھا یگذار هيسرما با تجاوز،

 م،يوراني ذغال، وگاز، نفت ( كيژيسترات معادن یسرو و تفحص و ،)یساز راه و ینظام یھا فرودگاه جاديا( یمواصالت

 یھا پروژه محصول .ديچرخ یم یستياليامپر شوم اغراض برمحورً مطلقا كه شد، برداشته ) . . .و الجورد زمرد، طال،

 ھزار ھزاران خون فوران و خاك از یوتل ھا رانهيو به شان ليتبد و ما ھنيم یروستاھا و رھاشھ بمباردمان ،ینظام

 بھرۀ .اند دهيغلت خون به . . .و مسجد و ابانيخ مارستان،يب و مکتب ، كيفابر و كشتزار در كه ماست، گناه یب ھموطن

 نقاط نيتر یاساس به را هيروس كه ابل،ك ـ رتانيح و قندھار - یتورغند شاھراه چون یمواصالت یھا پروژه یاساس

 روس مخرب یھا سالح عيسر انتقاالت و نقل و مسلح یھا كاروان اتيسوق ھمان .رساند یم پاكستان تامرز و افغانستان

 خود نيا كه افتند،ي دست ھدف نيا معراج به ش ١٣٥٨ یجد ٦ روز اهيدرس و گرفته سود آن از ینھائ حد به كه است

  !است؟ "كيدموكرات اعمارافغانستان" و روس "دوستانۀ بشر" اھداف ینما تمام آئينۀ

 از .اند ربوده را یدزد ومدال اند نھاده یجاه ب غارتگرانه یكاردير ھا روس زين معادن واكتشاف یسرو درساحۀ

 زين یوارھمج از كه نحو نيبد اند، آغازكرده یدزد هيھمسا با را گاز و نفت یسرو برند، یم حساب یب ،یمتيق احجار

  : چگونه مينيبب .اند گرفته سود استثمار وسيلۀ ثيح به
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 ساخت اند، قرارگرفته آمو یايدر طرف دو در كه نيزم اعماق یرسوب یھا بالك ك،يتاج ـ افغان یكيژئولوژ منطقۀ در

 دو به نيزم درسطح را منطقه نيا بسترگرفته، بارآمو رود درآن كه ئیفرورفتگ .دارند واحد یكيژئولوژ ستركچر و

 شده یرسوب یھا بالك انشقاق به منجر كه ئیتكتونيک حركت نوع چيھ اعماق در كه یدرحال است، كرده بلوكه بخش

 از و دارند یواحد ساختار آمو یايدر نبادوج در گاز و نفت تجمع یگنبد یوھايكلكت لذا .است وستهينپ وقوع به باشد،

 كي پژوھش از قادراست یكيژئولوژ اكتشاف یه ئسيمقا متود .اند رفتهقرارگ كامل درتشابه یكيولوژيج تيديمف نظرگاه

 ھا، روس .رديگ جلو آن اكتشاف و یسرو گزاف مصارف از و برد، یپ گريد جانب بطن در نھفته محصول به طرف،

 زا و باشند كرده ما به یكمك كه نيا یجا به سوم، جھان اصطالح وبه كوچك یكشورھا حقوق از دفاع انيمناد نيا

 كشور در اكتشاف و یسرو گزاف مصارف از ،یه ئسيمقا متود یريكارگ به با آمو، یسو درآن شان یعلم یھا كاوش

 خدمت در علم ـ گماشتند استعمارگرانه اليام یگذار خدمت به زين را یكيژئولوژ یعلم متود نيا رند،يبگ جلو ما ريفق

 با ش،يخو نيمتخصص ليگس با را یافغان اردھايليم پرداخت ن،افغانستا اقتصاد یسكتوردولت دنيكش طرهيس ريباز ـ ستم

 بر آمو، یسو نيا واكتشاف یسرو جھت باال، یليخ یبھا به دهيچيپ یكيتخن ليوسا و آالت وفروش گزاف حقوق اخذ

 یستياليامپر اليسوس ـ یستياليامپر شكن كمر قروض آن ليتمو منبع نيتر یاساس كه ما، ورشکستۀ و ماريب اقتصاد

 از غارتگرانه استفادۀ با وگاز، رنفتيذخا از نانياطم حصول و قيدق یھا یبردار نقشه ازاتمام پس .نمودند ليتحم ست،ا

 "یعلم" گريد یھا رنگين نه،يزم نيدرھم .كردند آغاز را یبردار بھره آمو یسو آن از ،یكيژئولوژ یه ئسيمقا متود

 راه گرفت، یم بھره ديبا آمو یسو نيا ايگو كه ھم یمقدار آن واما .ميكن یم موكولش گريد مكان به كه است فراوان زين

 نفوذ از استفاده با و گشودند، را هيروس به گاز صدور یھا نيل پيپا آن یازا وبه بستند درافغانستان را اش یريگ بھره

 نيتر ديشد نيا كه ند،كرد عقد زيناچ یبھا به را آن قرنۀ مين فروش داد قرار افغانستان، یپوشال یھا دولت در شيخو

  .است مستعمره مهين یاستعماركشور شكل

 یط .ستين انيم در یاستتار پردۀ گريد كه است افغانستان كامل یساز مستعمره با وضع نيا تكامل بدتر، ھم آن از

 ھا تانك يۀرسايز ازند،ي دست آن به توانند یم ھا روس و دارد انتقال ارزش ،یعيطب ازمنابع آنچه تمام ر،ياخ چھارسال

 گاز، شتريب حجم انتقال یبرا یگريد بزرگ نيل پيپا دنيكش .شود یم منتقل هيروس به و شده یبند قافله ھا، افكن وبمب

 است بند در كشور كي استثمار رحمانۀيب و برھنه یھا جلوه . . .و شنيترانسپورت ليتسھ یبرا آمو یايدر یرو پل وبستن

 به ھا روس ش، ١٣٥٧ ثور ٧ نيننگ یكودتا از قبل ،یوكشاورز زراعت رساحۀد .روس استعمار یزالوصفت یايگو و

 عمال وسيلۀ مبتذل نيصدورفرام با كودتا، از پس .بودند محدود ...و ھده درونته، مانند پروژه، چند در یگذار هيسرما

 گونه چيھ بدون قانان،دھ نيب نيزم بيجر پنج ميتقس با .زدند دست ھائی فورمير به زين نهيزم نيدر ش،يخو عرضۀ یب

 دالل سرمايۀ گسترش و رشد قيطر ،یدولت یاستثمار یوھايكئوپرات به شان یاجبار جلب و كار، تيوامن ديتول ۀليوس

 یصنعت خام مواد كاشت به و دهيكش قرض بار ريز را دھقانان راه، نياز تا گرفتند، شيدرپ را یزراعت امور در یدولت

 زراعت گونه نيوبد بلعند؛ب  را شان رنج وحاصل دارند وا ). . . و یزراعت یھا دانه ،لبلبو پخته، ( شيخو ازين مورد

  .اند كرده ضيتعو شيخو كامل وابستۀ زراعت به را وابسته مهين

 عيصنا تفالۀ تيدرنھا كه ،یمصرف مواد و سميمليتار درخدمت عيصنا ژهيو به مونتاژ، عيدرصنا یگذار هيسرما

 سال پنچ یاقتصاد تكامل شوم یھا ارمغان از توان یم را . . .و نيسنگ یديتول عيصنا دامانھ و است، یستياليامپر

 اقتصاد از بخش آن انھدام اقتصاد، دنيكش یاستعمار كامل یوابستگ كن تباه راھۀيب به ھا، نيدرجوارا .استعماربرشمرد

 در روس سمياليامپر اليسوس یشاھكارھا از معذالك نباشد، روس كامل درحيطۀ كه یتجار ،یكشاورز ،یصنعت

  .است افغانستان
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 ،یاستعمار یھا رفورم :از عبارتست ھمانا ،یاقتصاد درزمينۀ روس یاستعمار استيس كه گفت توان یم فشرده انيب به

 از اعم ملت، تمام یرانيو خانه اش جهينت كه یاقتصاد كامل كشاندن یوابستگ به تيدرنھا و یاقتصاد بيتخر و محاصره

 آن درعوض .انجامد یم مملكت یرانيو به كه است . . . و عيصنا وصاحبان تجاران ،نيمالك خرده دھقانان، ،كارگران

  .زيچ ھمه یب یمشت یطلب جاه و روس یاستعمار ولع و حرص یاريآب

 نامهبر با ،"وپرچم خلق" فيكث احزاب یبند سرھم و آرام نفوذ از استعمارروس كه نهيزم ني ادر : یاسيس زمينۀ در

 خلقت حسب اش، یتكامل گام بود، كرده آغاز "زيآم گذارمسالمت" سفسطۀ و یپارلمان ،یقانون ،یعلن مبارزۀ یھا گونه

 ميمستق یانيدرم پا با ،) بدنام یكودتا ھمان( ازباال "انقالب" قيطر از یدولت قدرت یآسا برق تصرف به آن، وسرشت

 كي وجود رفتنيپذ صرف یحت مرحلۀ، تا یحزب تك تيحاكم و رهطيس استيس به قدرت، تصرف با .شد برداشته روس

 ارتقاء ،یانقالب ضد وخشونت قھر با توأم ،یاسيس ـ یاجتماع یروھاين هيكل ینف و حاكم، حزب ھم آن جامعه، در حزب

 سرو خوان پروردگان دست و خلق منفور حزب بطن از را حكام از رسواتر یھا ونيسياپوز ان،يم نيدر .است افتهي

 كه یھربرش از ن،يمخالف نيخون یھا هيتصف یول .اند دهيكش صحنه یرو شينما معرض به باال بلند یھا نام به ھا،

 و رساند زين برگردن قالده نخاسان نيا یگلو تا را غيت گوشۀ دولت و ملك ساختن دست كي اصطالح وبه باشند،

 انكار" فورمول ،یخلق حكومت یرسوا درامۀ شيمان سرآغاز در كه است یگفتن .كرد اكمال را یستيفاش یدكتاتور

 و مست ابلھان سر یرو یسرد آب سطل ت،يواقع سرسخت یآقا كه كرد توان یم مگرچه .بود شده گرفته شيپ "روھاين

 به مردم، انقالب گران پتك آمدن فرود و خلق جنبش انفجار با و خت،ير یروس قدرت یودكا نشۀ در رفته فرو و عقليال

 استيس یرھنما "یونابود سركوب" زيآم جنون یتئور گر،يد نجايا .ساخت شان معترف راست و "چپ" یھاروياقرارن

 یونم ندادند یزندگ امان گاه، چيوھ جا چيدرھ را كس چيوھ انداختند دست ھركس یرو به فان،يحر زدن یبرا .شد شان

 و كمر ربهيت ھفت بند دارهق بزدالن .است "ثور انقالب" ضد ست،ين "وپرچم خلق" فيكث حزب عضو كه ھرآن .دھند

 یم ك،يفابر اي و كشتزار و منزل، اي و تيمورأم پوھنتون، اي و مكتب از را آن روس، تانك پناه در دوش، به مسلسل

 یم ابد یبرا ـ یپلچرخ زندان ـ گناھان یب یجمع دسته كشتارگاه سرانجام و ھرشھر، در یھائ قصابخانه وبه نديربا

 "عطيۀ" ھا آن از یاحد به حال تا ھرگز و گذرد یم ھزار ھا ده از ،یروس جور شدگان ربوده نينچنيا شمار .سپارند

 نيا اكثر .آورد تصور به بتوان یحت را محاكمه گريد یحقوق مراحل یط كه آن یجا چه ،"اند نبخشيده" را خود از دفاع

 راست مبارزان شايستۀ دفاع به نيخشماگ و رسا اديفر با مان،يدژخ یھا شكنجه و فشار ريز روس، ستمبارگان رانياس

 جان عاشقانه راه نيدر و پرداخته شيخو مردم حقه ب منافع و یانقالب جنبش و خود مواضع از خ،يتار جاودان و قامت

 واھمۀ و ھراس است یتماشائ وچه اران،ي یمرديوپا شھامت زاستيانگ غرور وچه اند؛ كرده هيھد شھادت محراب به

 دست به را مدافعات نيازا یا گوشه كه ستين آن وتوان تأجر را روس یستيفاش اليسوس یكتاتوريد و تبداداس !دشمنان

 نيا ليتحم عوامل .كنند یم اعمال ھا روس كه است استبداد نوع نيتر یشق و نيكورتر نيا و نشربسپارد، ايو پخش

 نياز و  "خاد" و " کام"، "اکسا "مانند ( KGB) به وابسته یجاسوس وحشتناك و مخوف یھا سازمان را یدكتاتور

 یوھمپا روس یمخف سيپول یگشتاپوئ یماورا التيتشك و یروس پوش چكمه یھزارنفر وچند صد درجوارارتش ل،يقب

  .سازند یم یروس ومجرب كاركشته گردانندگان با ،"خلق كيدموكرات حزب" نام به ای جاسوسخانه آن

 یھا شكوفه ،یكلتور ـ یفرھنگ اصطالح به یھا نھاد شيگشا با یروس یداز فرھنگ استعمار ـ : یفرھنگ درزمينۀ

 یتزار اسالف از وامانده ديزوا و حشو النيوناجورمغ ناسور پنگ با را مان یپا تازه نونھاالن یفكر تازۀ و ناشگفته

 و كنند یم قالب شرفتيپ و تمدن را گريد فساد ھزاران و قمار و ادياعت ،یخوارگيم فساد، ،ءفحشا .زنند یم ونديپ شان
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 شوم اغراض وسيلۀ دارند یرمق تا و چاندهيپ یعنكبوت یتارھا به ناجور یھا لهأمس نيا با را افغان جوانان و نوجوانان

  .كنند یم له نيپوالد یھا چكمه ريز را شان رمق یب اي و رمق مهين كالبد بعد و سازند یم شيخو یاسيس

 در را دانش و علم كام وتشنه ريفق نوباوگان از یليوخ یليس كه نگونهيبد دارد؛ تر متمدن رنگ ،یديتراژ نيا گريد پردۀ

 یفروش ھنيم و یساز وجاسوس وفسادء فحشا مراكز به ،یگانگيب خود از یھا دانشكده به یليتحص بورس پوشش

 زھر قيتزر با و ندشو گانهيب خود از یمغز یشو و شست فشار ريز تا دارند، یم ليگس ـ ھا یزشت كانون نيا ـ هيروس

 یميدژخ شيخو مردم به و آزار، یب یا وبره صدا یب یا برده دشمن به كه بسازند یاوباش و لذارا شان، انۀيزدا انسان

 اليسوس استعمارگرانۀ استيس ساز نهيزم و یتداركات مراحل ميآمد گفته را اجمالش آنچه .ديآ بار یوحش یگرگ و ستمكار

  .نگاشت ميخواھ تر بعد یسطور در را آن شتريب واجراآت است تانافغانس در روس یستياليامپر

 خواھانۀيآزاد و طلبانه استقالل یھمتا یب مقاومت ،یواستبداد یاستعمار یفرھنگ و یاقتصاد ،یاسيفشارس نيا كه واما

 :گرفت نشانه توان یم درآن را یريوچشمگ یجھش تكامل كه است داركردهيب ما درملت را یاسيس

 رددا ادامه

 ٢٠١٧ فبروری ٢٧

 

 

 


