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 Political  سياسی

 
 )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠٧
 

 

  بر در تـداوم اشغال امپرياليستی افغانستانوتـوالی ھفتم اکت
 سوسيال امپرياليسم اشغالگر روس یدم افغانستان در برابر تجاوز و استيالدھۀ ھشتاد ميالدی دھۀ جنگ مقاومت ملی مر

در ميادين اين جنگ نابرابر، شکست و فروپاشی متجاوز بدون ترديد به نام مردم سلحشور افغانستان به خط زرين . است

يکبارگی به کانون به نسبت تجاوز سوسيال امپرياليسم متجاوز روس به کشور ما، افغانستان به . نوشته شده است

  . تخاصمات و محراق تضاد ھای امپرياليستی مبدل شد

ت سازمان نظامی ناتو به سرکردگی امپرياليسم غدار امريکا در اوج جنگ سرد ميان دو أامپرياليست ھای غربی در ھي

الگری سوسيال ملی خلق به پا خاستۀ ما در برابر اشغ مقاومت بالک امپرياليستی، در پی انتقام، فرصت طلبانه از

راتيژيک و جيوپوليتيک افغانستان برای زدن رقيب روسی و تبديل کردن افغانستان تامپرياليسم و از موقعيت حساس س

 . به ويتنام روس اشغالگر سود جستند

در گرماگرم حدت يابی اين تضاد ھا و تخاصمات، امپرياليست ھای رقيب غربی با سرمايه گذاری و بسيج سياسی، 

 ايدئولوژيک، نظامی و اقتصادی در مقاومت ناھمآھنگ مردم ما بر بستر ناھمگون اجتماعی و سيطرۀ اجتماعی،

فرھنگ ارتجاعی، به مرور توانستند تا رستاخيز خودجوش توده ھای ناآگاه و نامتحد مردم کشور عليه اشغالگری 

از مسير و اھداف اوليۀ آزاديخوھانۀ آن را " خلقی ــ پرچمی"متجاوز روسی و حاکميت مستعمراتی ايادی ميھن فروش 

امپرياليست ھای مداخله گر و . آن منحرف ساخته و آن را با اھداف و مکانيسم يک جانب جنگ سرد کاناليزه کنند

استيالءگر امريکا و ناتو در تبانی با ارتجاع منطقه و بومی کشور ما، توانستند با اين تمرکز و سرمايه گذاری، رھبری 

 گرفته و باالثر، سرنوشت کشور و مردم و نتيجۀ شکست متجاوز روسی را از دستان مردم ما بربايند جنگ را به دست

و نبض تکامل اوضاع را تا امروز ــ و تا فردا ھا ــ در دست داشته و تکوين و تکامل بعدی رويداد ھا را آگاھانه و 

 . سمت و سو بدھندعمدی اداره کنند و مطابق به اھداف جھانخوارانه و سلطه گرانۀ شان
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ًپس از شکست تجاوزکاران روسی و فروپاشيدن ارکان امپراتوری آن در اوائل دھۀ نود ميالدی، عمدتا متأثر از شکست 

ستراتيژيک شان در آوردگاه افغانستان، رويداد ھا به گونه ای رقم خورد و اوضاع جھانی تکامل يافت که مشخصۀ آن 

در آن وضعيت پيش آمدۀ . که به نفع امپرياليست ھای مھاجم امريکا و ناتو تمام شدايجاد آن وضعيت و خالئی بوده است 

جديد، امپرياليست ھای حريص امريکا و ناتو در پی يک تھاجم ھمه جانبۀ ايدئولوژيک، سياسی، اقتصادی، نظامی و 

 و چيدن مھره ھا؛ سرانجام استخباراتی به سوی شرق و جنوب؛ پس از دو دھه تمھيد غدارانه، گذاشتن گام ھای مقدماتی

ِم با نماياندن چھرۀ پليد عريان شان، به اشغال افغانستان و اعمال جنايت در حق مردم آن، ٢٠٠١بر سال ودر ھفتم اکت
 .دست يازيدند

اين تجاوز و اشغالگری عريان نظامی امپرياليسم، به مستعمره شدن مجدد کشور ما، سلب استقالل و حاکميت ملی مردم، 

با حلول امروز؛ اين اشغالگری، . کشور و مردم و غارت و بربادی داشته ھای مادی و معنوی ما منجر شده استتباھی 

کشتار، سبعيت، ويرانگری و تاراجگری امپرياليست ھای اشغالگر امريکا و ناتو و مزدوران شان در حول ادارۀ 

وز ھم پس از گذشت اين ھمه ماه و سال آزگار، در کشور و مردم ما ھن. مستعمراتی کابل؛ شانزده سال را در قفا گذاشت

زنجير جبر استعماری امپرياليسم بسته و گرفتار ھستند و امپرياليست ھای اشغالگر کشور ما و قاتالن مردم ما باز ھم 

در صدد تداوم اشغالگری و تشديد جنگ تحميلی جنايتکارانه برای کشتار مردم و ويرانی مزيد ساحت کشور ما و ھکذا 

 .ابت سلطه گری، نقش آفرينی منطقه ئی و غارت داشته ھای منطقه؛ مصروف تدارکات جنگی اندب

اين مدت شانزده سالۀ تجاوز و اشغال نظامی کشور ما افغانستان، دفتريست که ھم عملکرد جنايتکارانه و سرکوبگرانۀ 

يرو ھای مردمی و آزاديخواه کشور ما را امپرياليسم و مرتجعان بومی ھمدستش را، و ھم تقابل آزاديخواھانۀ مردم و ن

 .در اشکال مختلف در خود ثبت دارد

امپرياليسم متجاوز و قاتل مردم ما و ايادی ميھن فروش و ستمگر آن برای تحکيم سلطۀ جابر اسارتبار امپرياليسم و ستم 

 ستم، توحش و غارت عليه طبقاتی نيرو ھای استثمارگر بر دوش خلق آزادۀ افغان، طومار طويلی از جنايت، قساوت،

خلق ستمديدۀ ما را در کارنامۀ ننگين شان دارند و اشغالگران کشور ما با ارتکاب اين جنايات ھولناک، رؤيای شيرين 

 : اشغال دايمی سرزمين دليران را در سر می پروانند

ی ممتد و عمومی، گسترش بمباران مناطق مسکونی، کشتار غيرنظاميان شامل زنان و کودکان، زندان و شکنجه، بيکار

ی ھافقر و فاقگی تحميلی، تعطيل يا خصوصی سازی نھاد ھای توليدی و خدماتی، انباشتن بازار ھای کشور از کاال

وارداتی، تحميل عناصر منحط فرھنگ تھاجمی غربی، شيوع ابتذال فرھنگی، تقويت ارتجاع سياسی ــ فرھنگی، 

اعتياد گسترده، ظھور مافيا و ترويج و تقويت فرھنگ مافيائی در عرصه ازخودبيگانگی جوانان، ترويج مواد مخدر و 

ھای اقتصادی و مناسبات سياسی، ترويج عمدی فحشاء و ھرزگی، ستمگری، زورگوئی استعماری، استثمار 

زحمتکشان، غارت منابع، تفرقه افکنی، مزدورپروری و چاکرنوازی توسط اشغالگران؛ و قتل و انتحار، ستمروائی، 

گوئی، دزدی، غارتگری، استثمار، آدم ربائی، تجارت مرگ، تجاوز جنسی، ستم بر زنان و دختران، سنګسار و زور

 . ھزار و يک جنايت ديگر توسط مزدوران امپرياليسم در ادارۀ مستعمراتی و بيرون از آن

 .خونين تن و تاراج شدۀ مااين است اھم کارنامه ھای جنايتبار شانزده سالۀ امپرياليسم و ارتجاع در کشور مستعمرۀ 

در مقابل اين ارادۀ زورگوی استعماری امپرياليسم و ستم پيشگی ارتجاع مزدور بومی؛ مردم افغانستان و عناصر و 

نيرو ھای دارای اصالت ملی، مردمی و انقالبی طی اين شانزده سال؛ نفرت و انزجار عمومی مردم را در مقابل 

اشغالگرانه و تجاوزکارانۀ امپريايسم تجاوزکار، جنايات ھولناک آن، خودفروشی و ستمگری چاکران آن؛ در حضور 

اشکال و با ذرايع گونه گون مثل تظاھرات و تجمعات اعتراضی، واکنش ھای مسلحانه و مجازات اشغالگران قلدر، 
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ا، ، نشر جرايد چاپی، راه اندازی وبسايت ھا، پخش شبنامه ھا، تبليغات سياسی ــ فرھنگی، پخش و نشر کتب و جزوه ھ

لم ھا و ويدئو ھای افشاءگرانه و روشنگرانه عليه نيات پليد و جنايات  ميھنی و انقالبی، سخنرانی ھا، فنشر اشعار

شايان تأکيد است . روزمرۀ امپرياليسم اشغالگر و مزدوران رنگارنگش؛ در شبکه ھای اجتماعی و غيره، تبارز داده اند

 اين اشکال مستقل اعتراضی و مبارزاتی متنوع مردمی، ھيچ ربطی و تعلقی به جنگ اجيران طالب از موضع که

 .ارتجاعی ــ استعماری، ندارد

اين ھا بوده اند اھم اشکال استقبال مردم افغانستان از اشغالگران، قاتالن، ستمگران و غارتگران متجاوز و دم و ! آری

 .ائی آناندستگاه چاکران ستمگر و مافي

يکی از حربه ھای کھنه و شناخته شدۀ استعماری امپرياليسم در کشور ھای مستعمره و تحت سلطه، سياست تفرقه افکنی 

امپرياليست ھای اشغالگر امريکا و ناتو در اين مدت . در ميان مردمان بر پايۀ قوميت، نژاد، زبان و مذھب بوده است

 نيز از اين سالح زنگ زده بر پايۀ سياست حمايت موازی از مرتجعان قومی اشغال شانزده ساله در کشور مستعمرۀ ما

ــ مذھبی در مرکز و پيرامون ادارۀ مستعمراتی، سود جسته و به استخوان شکنی در ميان مردم و پيروان مذاھب و اديان 

. ر استعماری در کشور ما برسندپرداخته اند تا به زعم شان با ايجاد نفاق و شقاق در بين افغان ھا، به تحکيم سيطرۀ جاب

تفرقه افکنان بومی با ھر نيت و انگيزه ای که در اين وضعيت غم انگيز اشغالی کشور، مردم را عليه يکديگر تحريک 

کرده و به جان ھمدگر بيندازند، دشمنان کشور و مردم با ھم برادر افغانستان بوده و در خدمت اھداف استعماری 

طقه قرار می گيرند، زيرا نتيجۀ اين عمل شنيع به پارچه شدن پيکر واحد کشور و تضعيف امپرياليسم و ارتجاع من

 .اسارت ملی باز می کند و باالثر، راه را به ظرفيت مردمی انجاميده

امپرياليسم متجاوز برای حضور درازمدت اشغالگرانه در کشور ما، ھمزمان با پيشبرد جنگ جنايتکارانۀ تجاوزی، به 

ھدف از اين جنگ و صلح با مزدوران، حفظ موقعيت اشغالی . ا مزدوران رنگارنگش نيز پرداخته استجنگ و صلح ب

افغانستان برای طوالنی مدت، تقويت جناح ھای قومی در ادارۀ مستعمراتی، تداوم تشنج و بی ثباتی در افغانستان و 

نۀ امپرياليسم مھاجم امريکا و شرکاء در  برای تحقق ستراتيژی سلطه گرانه و غارتگراورای آمو درياسرايت آن به 

جنگ و صلح امپرياليسم متجاوز با مزدوران، ھيچ ربطی به مردم افغانستان و داعيۀ . منطقۀ آسيای ميانه بوده است

در يک کشور مستعمرۀ . صلح پايدار و شرافتمندانه بر پايۀ استقالل و حاکميت ملی و اجتماعی مردم افغانستان، ندارد

ی در لح و سلم اجتماعی و آرامش سياسي، پای ھيچ ص...مپرياليستی و انواع ستم مضاعف طبقاتی، جنسی وتحت ستم ا

 . ميان نيست

و تمرکز ميان بالک ھای امپرياليستی غرب و  آز آغازين سال ھای دھۀ دوم قرن بيست و يکم بدين سو، تضاد، رقابت

از ھم ــ يکی سوريه در شرق ميانه و ديگری افغانستان در و جدا  چندان دور داغ و متشنج نشرق بر محور دو کانون

در اين دو گرھگاه، اھداف منطقه ئی قدرت ھای امپرياليستی مھاجم . رفته استگای ميانه ــ اوج نوين و خطرناکی آسي

 .ندغربی و شرکاء با منافع آزمندانۀ امپرياليست ھای نقش آفرين شرقی و متحدان شان، با ھم تالقی مھيبی می کن

گاه تخاصمات، و به ميدان" جنگ سرد جديد"تبديل شدن افغانستان مستعمره به گرھگاه تضاد ھای امپرياليستی در دوران 

زورآزمائی و جنگ نيابتی امپرياليست ھای مھاجم سازمان نظامی ناتو، در رأس امريکا و قدرت ھای منطقه ئی 

اين .  می دھدھوشدارياليستی؛ آيندۀ تاريک تر و خونين تری را امپرياليستی شرق و متحدان منطقه ئی ھر دو بالک امپر

جنگ کثيف تحميلی و ارتجاعی نيابتی که مدتيست از کشور و مردم ما قربانی می گيرد، در صورت تداوم و گسترش؛ 

 .پيام مرگ، تباھی و ويرانی باز ھم بيشتری به مردم و کشور ما و خلق ھای منطقه دارد
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ملی مردم دلير ما در دھۀ ھشتاد قرن گذشته در زمان اشغال افغانستان توسط روس اشغالگر و تجارب خونين مقاومت 

به دور از نفوذ و تأثير پذيری از سياست ھای استعماری ــ  و انقالبیاتخاذ راه درست مقاومت و خط مستقل ملی 

 سرزمين، به صراحت بيان می دارد ارتجاعی، توسط نيرو ھا و رھبران ملی ــ مردمی ما در آن برھۀ خطير تاريخ اين

 :که

سفبار مستعمراتی و اين ورطۀ ھولناک و اجتناب از اين دام ھای پھن شده؛ نه ھمرھی با أراه خروج از اين وضعيت 

صلح استعماری ــ ارتجاعی امپرياليست ھای اشغالگر، نه ھم جانبداری از ھيچ اتحاد و بالک متجاوز، متنازع و طماع 

 ارتجاعی؛ بلکه در اتحاد و ھمرزمی نيرو ھای ملی، مردمی و مترقی و بسيج قاطبۀ مردم در اشکال امپرياليستی ــ

ممکن، بيداری و پايداری در برابر توطئه ھای استعماری ــ ارتجاعی و سرانجام به دست گرفتن مقدرات ملی و 

خود مردم تحت زعامت مقتدر ملی ــ اجتماعی مردم افغانستان با طرد سلطۀ ستمگر امپرياليستی ــ ارتجاعی، توسط 

اين يگانه . اين رھبری بايد طبق ضرورت ايجاد شده و مردم جفاديده آگاه، متحد و بسيج شوند. مردمی ميسر است و بس

 !راه رستگاری است

 

 !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

 !مرگ بر مزدوران خودفروختۀ پيدا و پنھان استعمار از ھر رنگ و قماشی

 !فرقه افکنان ھمدست امپرياليست ھای اشغالگرمرگ بر ت

 !تفرقه افکنی با ھر نيت و بھانه ای خيانت ملی است

 !وحدت انقالبيون راستين و اتحاد ملی عليه اشغال کشور نياز روز است

 !يا مرگ يا آزادی

 )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 م ٢٠١٧ ھفتم اکتوبـر/ ش ١٣٩۶ پانزدھم ميزان

 

 


