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  )ساما( افغانستان سازمان آزاديبخش مردم

 ٢٠١٨ فبروری ٢٢

  

  ١٣۵٨سوم حوت  ٔحماسه از تبزرگداش
 ارضای رخاط هبشری ب داين نظام ض. خوردۀ خلقھای جھان است دو دشمن سوگن ٔگنديده سرمايه امپرياليسم فرايند

آشوب، بحران و  جھان را به سوی تشنج، )ناميمونش تا کنوناز آوان ظھور (َعطشان حرص و آز سيراب ناپذيرش 

دلپذير و شعار ھای فريبنده تا کنون  ھرگونه مشاطه گری، اتصاف به عناوين. جنگ ھای ھستی برانداز کشانده است

را از انظارمستور نمايد و ماھيت رو به زوالش را پايدار و مستدام جلوه   اشهنسته و نمی تواند سيمای کريه و سبعاننتوا

مستعمره  خاطر کسب حداکثر سود است که به استثمار کارگران و زحمتکشان، با توحش عنان گسيخته به ًاصال به. دھد

شيادانه و سلوکيات اھريمنانه  خصال. ی جھان مبادرت می ورزدٔکشاندن کشور ھای فقير و سرکوب مستبدانه خلق ھا

سياست و اقدام به انواع مانور ھای امپرياليستی، به زيان  پيامد اتخاذ ھر گونه. از سرشت واقعی اش انفکاک ناپذير است

جلوه دادن » يد بيضاء«متصف نمودن، » بودای نيک سيرت«لذا امپرياليسم را . است زحمتکشان و خلق ھای جھان بوده

  .بشريت ٔآورنده مدنيت شمردن، خيانت بزرگی است به زحمتکشان جھان و جفای عظيمی است به عالم و ارمغان

الوصف توفيق به جلوگيری از ترقی و تکامل طبيعی  امپرياليسم طی يک قرن حيات نکبت بار و بحران آفرينش مع

شان و خلق ھای آزاديخواه و سلحشور جھان نيز متقبل سنگينی از سوی زحمتک کشور ھای پيشاسرمايه داری، ضربات

  ... استبه ترک سنگر ھای پيشن و برپاداشتن سنگر ھای نوين واداشته امر امپرياليسم را ناگزير اين. شده است

جھت گسترش نفوذ سرمايه به اقصی نقاط ) امپرياليسم وچه در دوران» رقابت آزاد«ٔچه در مرحله (نظام سرمايه 

منابع موجود، سائر ملل جھان را مورد تجاوز قرارداده و زير قيموميت و  ٔاطر سلطه استعماری و غارتجھان، به خ

 چندين بار مورد تھاجم و اشغال نظامی استعمارگران) طی دو صد سال گذشته(کشور عزيز ما نيز. است اشغال درآورده

ـ به يمن مقاومت   آزادی و استقالل افغانستانٔاما ملت غيور، سلحشور و شيفته. و امپرياليست ھا قرار گرفته است

متجاوزان و اشغالگران را به شکست مفتضحانه  جانبازانه و شھامت بی نظير فرزندان دلير و قھرمانان گمنام خود ـ

ٔتاريخ جھان باستان و گذشته دور (يافته است  جھانی سلحشور و آزاديخواه شھرت مواجه نموده و حقا به نام ملت غيور،
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 ٔمفتخرانه مشعشع و شکوھمند آزاديخواھی را برای ملت افغان به ارمغان و يادگار گذاشته اريخ معاصر، صفحاتو ت

  ).است

و مغرور به برتری اقتصادی، سياسی، نظامی و فرھنگی  ٔسوسيال امپرياليسم روس با منطق قلدرمنشانه امپرياليستی

وت و رو به زوال، وضعيت اقتصادی معوج و نيم رمق و فقر فرت در قياس با عقب ماندگی تاريخی، نظام سياسی  خود

 واھی که گويا می تواند افغانستان را ـ مانند کشور ھای اروپای شرقی و آسيای مرکزی ـ مزمن؛ با اين اطمينان و اميد

َزير سلطۀ سياسی و سيطره اقتصادی خود درآورد؛ کشورعزيز ما را مورد دخالت، تجاوز و   . داداشغال نظامی قرار ٔ

و دست يابی » گشايش به سوی شرق«ٔتوسعه طلبانه  به تأسی از سياست) ١٣۵٧ ثور٧(کودتای منحوس و فاجعه آفرين 

خلقی ھا و (ٔبه اشاره امپرياليسم روس ـ توسط چاکران دست پرورده اش  ژيک آب ھای گرم ھند ـئبه منطقه سترات

و  اين کودتا ھنگامی به وقوع پيوست که ـ بدون اعراب و ھيچ شک و ترديد ـ چاکرمنشی. گرفت صورت) پرچمی ھا

ٔقبال شھره آفاق گشته بود» پرچم«و» خلق«وابستگی غليظ باند ھای  ٔرويداد اندوھبار، مردم شيفته آزادی  با حدوث اين. ً
 .اژدھای سرخ می ديدنددر حال بلعيدن توسط  افغانستان مقدرات و استقالل کشور عزيز شان را

ی اًبسيج و سازماندھی طرف و يا طرف ھائی ـ که بعدا عده  لذا، مردم غيور و با شھامت ما در غياب تشجيع، تھييج،

به شکل خودانگيخته عليه رژيم کودتا قيام   ٔمثابه مدعيان چنين تحرکاتی جلوه نمائی کردند ـ کاسبکارانه و کاذبانه به

قيام مردم . ننگين کودتاچيان را به کابوس رعب آفرين مبدل نمودند» پيروزی« ماه عسليای ؤمسلحانه کرده و ر

. کشور گسترش يافت پکتيا و بدخشان نخستين نمود ھای آن است که در ھمان سال اول کودتا به سائر واليات نورستان،

ای از آگاھی را در خود نھفته ًالزاما نطفه ھ خودی،ه  ھر حرکت خودباين رويداد پرافتخار به وضوح ثابت نمود که

  .دارد

بزرگ به شکل تظاھرات، اعتصابات و مقاومت منفی  صدای تفنگ ھای آزاديخواھان دلير، بازتابش را در شھر ھای

خالف روال متعارف ـ ٔو به گفته مجيد بزرگ در کشور عزيز ما ـ  عليه رژيم مزدور و ارباب غدارش بروز داد

ًای آن که پيش درآمد و برانگيزنده قيام ھای مسلحانه باشد، استثناء نتيجه و محصولبه ج اعتصاب ھا و تظاھرات آن  ٔ

. وفان خيزتر شدطتر و  ، اين اعتصاب ھا گسترده)١٣۵٨جدی۶در (» ارتش سرخ«با اشغال کشورعزيزما توسط . است

مردم غيور و ١٣۵٧  حوت٢۴ن ـ مانند رستاخيز خوني کابل  درست دو ماه بعد از اشغال، در سوم حوت مردم باشھامت

ھا و »خلقی« ھای سردمداران کرملين و یخاستند و پا ٔ ضد اشغالگران و رژيم دست نشانده شان به پاهجانباز ھرات ـ ب

مرده باد خلقی ھا «، » !مرگ بر روس اشغالگر«: طنين شعار ھای. درآوردند ھای وطن فروش را به لرزه» پرچمی«

ھای ھار  سگ. ٔ، سگان زرين قالده روس را سرآسيمه نمود و به وحشت انداخت»!ادیزنده باد آز«و  »!و پرچمی ھا

به خاک و خون کشيدند؛ اما  حق مردم ما را وحشيانه و دژخيمانه هروسی ـ با استعمال سالح ھای جھنمی ـ اين خيزش ب

ٔ و کينه عميق شان را نسبت به ٔکرده ما خللی وارد نمايد ٔام گسيخته نتوانست بر اراده آھنين خلق عصيانگاين توحش ل
ٔاشغالگران را در ميان شعله ھای سرکش قيام ھای مسلحانه سراسری محصور نمود  عکس، هدشمن کاھش دھد، بلکه ب

ديگر به اثبات رساند  ٔھکذا اين حماسه شکوھمند يک بار. آن رژيم مزدور را در آستان نابودی محتوم قرار داد و به تبع

  .َمی تواند بزرگ ترين قدرت ھا را به زانو درآورد ٔان اما متين، با عزم جزم و اراده استوار ملتی فقير و ناتوکه

رغم دخالت در راه کسب استقالل و آزادی ـ علی  با دادن قربانی و نثار خون بی ھمتای شان امردم غيور و سلحشورم

ع بومی ـ ابرقدرت روس را در کوھپايه ھای ٔبوالعجبانه و بازدارنده ارتجا ٔمنحرف کننده ارتجاع منطقه و تحرکات

  .افغانستان به زانو درآورد و به شکست ننگين و خروج مفتضحانه مواجه ساخت شامخ
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مقصد شکست امپرياليسم رقيب و به غرض برقراری  امپرياليسم امريکا که در جريان جنگ آزاديبخش ضد روسی به

ٔژيک منطقه ئی خود، با ھزينه سرمايه يمنظور پيشبرد اھداف ستراتو به  ٔسلطه سياسی و اقتصادی دايمی بر افغانستان ٔ
امپرياليسم روس  که از شکست و فروپاشی مزدور و وابسته به خود را تقويه نموده بود، بدون آن ھنگفت، باند ھای

ٔغدارانه عريان بھانه ھای مشمئز کننده ـ به اشغال  ٔ کشور عزيز ما را ـ با ارائــه٢٠٠١انتباھی گرفته باشد، در سال 
، خائنان و باند ھای رسوا و »کنفرانس اول بن«ٔغارت گرانه خود با سرھم بندی  خاطر استتار مقاصده درآورد و ب

ًرا بر گرده مردم حرمان کشيده ما سوار کرد که منافع ملی و مقدرات کشور را قبال منفوری ٔ به امپرياليسم اشغالگر  ٔ

افغانستان به مجمری از آتش و حمام خون مبدل گرديده  ٔسلطه شوم اشغالگران،ٔسال زير سايه ١٧مدت . فروخته بودند

بدان  اما بدون ترديد،. کشيده، گرسنه و بی گناه ما بالوقفه ھمين اکنون نيز جريان دارد قتل عام ھموطنان حرمان. است

ه ماليده و شکست دادند، سيا گونه که افغان ھای سلحشور پوز امپرياليسم انگليس و امپرياليسم روس را به خاک

  . مواجه خواھند نمودامپرياليسم امريکا را نيز به سرنوشت بد تر از آن ھا

امپرياليسم امريکا در قضايای افغانستان، جنبش آزاديبخش  »غيرمشروع«ٔدر اين چار دھه اخير، مداخالت مغرضانه و 

 امپرياليسم يانکی با تقويت. و انحراف کشانده استٔبه سوی بيراھه ازخود بيگانگی  ملی ما را از مسير درخور ماھيتش

سردمداران پيشين . افزوده است ٔنيرو ھای تاريخ زده ھمسرشت و وابسته به خود، بر تداوم جنگ و مصائب ناشی از آن

در جنگ مستقيم و روياروی با نيروھای در حال ستيز، و  و کنونی کاخ سفيد و پنتاگون به رغم اقرار به شکست خود

ژی جديدخود ديوانه واردر صدد اشتعال ھر چه بيشتر جنگ يبا اعالم سترات  تحقق برنامه ھای برده ساز شان،عدم

 .گراف مصائب و سيھروزی مردم بی گناه ما را به صورت غيرقابل تصوری متصاعد خواھد نمود اين امر. ھستند

روسيه و (ٔرقبای بالقوه امريکا  ، باعث نگرانیٔاعالم تداوم حضور امريکا در افغانستان و انتخاب گزينه جنگ دوامدار

اکنون تعويض مواضع و تغيير . و تحرکات جدی وادار نموده است گرديده و آن ھا را به دست يازی به فعاليت ھا) چين 

 اين. منطقه و کشور ھای ھمسايه در قبال قضايای افغانستان به وضوح مشاھده می شود سياست ھای دو کشور بزرگ

قدرت ھای بزرگ و اتخاذ  ٔدخالت رقابت جويانه. ٔجھان را در آستانه جنگ سرد ديگری قرار داده استتحوالت، 

. باز ھم بر بغرنجی اوضاع افغانستان خواھد افزود  ھای ھم مرز،شورکتجع منطقه و ٔسياست ھای مغرضانه دول مر

ٔ بيش از پيش در ھاله ابھامات فرو خواھد ٔآزاديبخش و عادالنه جنگ کنونی را تمسک به مانور ھای اغواگر، اھداف
توطئه ھا و  ٔبه اين وضعيت بر ذمه نيرو ھای ملی و انقالبی است تا با روشنگری ھمه جانبه؛ دسائس، با توجه. برد

  .نمايند ٔمانور ھای اغواگرانه دشمنان رنگارنگ افغانستان را برمال و افشاء

ٔخود تا کنون با پشتوانه دانش مترقی، در جنگ آزاديبخش ملی  و پيريزیاز بد) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
 ٔو ھمه تقال ھای. متمرکز نموده است» مقاومت از مرکز به محيط«توجه جدی را بر  ضد روسی و ضد امريکائی

 .وده استداھيانه افشاء نم ٔشيادانۀ طرف ھائی را که در صدد کتمان وجھه آزاديبخش مقاومت بوده اند، با روشنگری

ٔکه مردم حرمان کشيده و جان به لب رسيده ما، به ماھيت واقعی سياست ھای ارتجاعی و مزدورمنشانهاکنون  احزاب  ٔ

آگاھی يافته ) چه روسی و چه امريکائی( ً و مشخصا نمايندگان سياسی فئوداليسم و سرمايه دارداللو گروه ھای وابسته

به اثبات ) ضد روسی و ضدامريکائی(آزاديبخش ملی ٔته آزمايش فراگرد جنگسياست ھای آن ھا در بو   و نادرستیاند

ٔاز مخمصه تحميل شده پايان ناپذير اند،   و در جست و جوی راه نجاترسيده است رسالت تاريخی خود می » ساما«ٔ

جنبش را به مسير  وقرھائی جنبش آزاديبخش ملی را از مھار بنياد گرايان مذھبی مدلل و نشاندھی کرده و س داند تا راه

  .ٔدرخور ماھيتش وجيبه تخطی ناپذير می داند
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     !نابود و سرنگون باد تمام اشغالگران

  !مستدام باد افتخار حماسۀ سوم حوت

  !يا مرگ يا آزادی

  )اسام( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ش١٣٩۶حوت سوم 

  

  


