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زمامداران امريکائی در افغانستان باد کشتند،  طوفان درو 
 ند کردخواه

  
کشور عزيز ما افغانستان درميان سائر ملل جهان با احراز تاج آزادگی برسرير افتخارات ملی خويش از درخشش 

  .خوبی برخوردار بوده است

 مردم ماست که درطول تاريخ ۀئين ملی وآزاديخوهانآ آن مبارزات آتشين ومقاومت های خارۀاين نگين درخشان ثمر

 آبائی خود به پاايستاده است واين رسم ۀوزين آزمند، همانند قله های شامخ خطشورانگيز خويش درمقابل متجا

  . رادرمقابل سوسيال امپرياليزم وحشی روس و پادوان زرخريد امريکائی آن رشادتمندانه به تحقق قرار داده است 

آن  برزير آسياب م ، استبداد خشن آسيائی در تداون  توأم با رژيم های قرون وسطائیاين کشور ومردمان غيور آ

، طالبی  واکنون تحت اشغال امپرياليزم امريکا  وشرکای جرم آن قرارگرفته است اما هچ گاهی سنگهای تنظيمی

  . هست وبود ـ خويش دفاع نموده است -ازپا نيفتاده و جانبازانه از
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به به بهانۀ  ، انقالبیمريکائی ، با ستم مضاعف خويش ونبود جنبشااکنون که طالبان ، اين جاده صاف کن عساکر

  . به رژيم مزدورکرزی و ارتش امريکا جا عوض نموده اند»  سپتمبر١١ ۀحادث«اصطالح 

 خود را با جمعی از اوباشان ۀ بر اهدا ف درازمد ت خويش ، مزدوران  آزموده وپرورش يافتءامپرياليزم امريکا بنا

مبارزه عليه «امی و حضور مستقيم خويش ، به عنوان لی ، با تسليحا ت نظوقت وانتقاتنظيمی ، تحت نام  حکومت م

خته ۀ مقهور خود مبدل سا، در سرزمين ما افغا نستا ن مستقر گردانيده است ؛ و کشورمارابه مستعمر» تروريزم

نکه خود ادعا ميدارد امپرياليزم امريکا با داشتن صد ها پايگاه نظامی در بيشتر از هفتاد کشور جهان، آنچنا. است

دفاع از قوانين «، » دفاع ازحقوق بشر«، » جنگ عليه تروريزم«، » گسترش آزادی و ديمو کراسی«ن گويا ف آهد

  .است» دفاع از امنيت امريکا«و » بين لمللی

بال تنازع امريکا و انحصارات فرامليتی  آن بر تمام ساحا ت جهان ويا هم لگد مال نمودن حق ۀ ويا اينکه سيطر

س  امريکا با ملل و دول ديگر بر اسا امپر ياليزم ۀ های ضعيف تر جهان؛ از آنجائيکه رابطحاکميت و استقالل کشور

  . ودرزيرپوشش نازک آزادی وديموکراسی عملی ميگردد. قرار گرفته استسلطه  و  تا بعيت  

طر ناک ترين و  اوج   يعنی خۀيا ليزم امر يکا را به نقطيه  و  کاال ،  تمرکز توليد امپرروی همرفته صدور  سرما 

دهشت امپرياليزم امريکا درتوحش عليه دول وملل جهان به منظور زير .  آن رسانيده استۀمرگباررتر ين مرحل

، دست يازيد ن به کشتار جمعی مرد م اين سرزمين ها ، نابودی محيط » نظم نوين جهانی«تحت نام  سلطه کشيد ن 

يمائی ، و استعمار توده های مردم  جهان سو م وغارت هر کيک ووژآن با مواد راديوا کتيو، بيو لزيست  وآ لود گی 

ه ، بفین ارزش اضاتی ، بيرون کشيدبع حيا ، کنترول هر چه بيشتر منازمينی وزير زمينی آنان چه بيشتر منا بع رو

 اروپا ۀتحا ديراه نداختن مسا بقا ت تسليحا تی جديد و مرگ آور با رقبا ی با لقوه چون جا پا ن ، رو سيه ، چين، وا

بيشتر بر  ۀختن وتشديد جنگها ی محلی و قومی دربسا نقاط جها ن  و تکيزبه کشورهای مختلف، به راه  انداتجاو... 

د خود و جلو گيری از بحران های درونی ها ن سوم به منظور سر پا نگاهداشتن اقتصافروش اسلحه به کشور های ج

  و  استعماريکی   :  پر يا ليستی ازمد تها بدينطر ف بر حسب دو پديده عملکر د سيستم ام. خودش  را عملی ميدارد 

  اء اجرۀد وبحران  است که به منصمان  ناپذير رکوری دروان دارو های درما نی  برای بيما  به عنجنگديگری   

ا تقسيم شده است  امريکۀ به دو بال ک اروپائی و اضالع متحددنيای سرمايه داری غر ب امروز عمًال. گذاشته ميشود

تالش امپرياليزم امريکا برای حفظ مو قعيتش . که باوجود سيستم واحد امپرياليستی ، در رقابت با همديگر قراردارند

 هم پيما ن  اروپا را به مثابهۀيد بازار مشترک اروپا نبوده وامريکا اتحاديث رهبر جهان سرمايه داری مورد تأئحيه ب

  .ن ا للملی نميداندوی الحقو ق درموضوعات بيمسا

 مهم نفت ۀ ازآنجا ئيکه سر زمين ما افغانستان  در منتها  اليه  شمال شرقی خاور ميا نه ، درمحل اتصا ل دو منطق

د، ستراتيژ يک ميبا شنخيز خاور ميا نه و آسيای ميانه  قرار گرفته است که هردوی آن دارای اهميت جيوپولتيکی و

ا نی درمورد راه های ترانسپورتی نقش بزرگ داشته اند که برنامه ها ی سا ختمدر اين بازی بزرگ ذخاير طبيعی 

به قيمت مليا ردها دالر مصرف داشته وسرحدات متعد د ی را عبور می نمايد ؛ که موضوع  اصلی )  حمل و نقل(

ر نی قصد عبوجهار بزرگ  می سازد که امريکا به عنوا ن قلدرا در اين مورد ، محد وديت ها و عالئق جيوپولتيکی 

وجود ه امريکا با ب. ازاين موانع را دارد ،  تا به اهدا ف شوم اقتصا د ی، نظا می خويش درسطح منطقه نائل آيد

 مقاصد ديگر ۀ عال وهآوردن دولت های پوشا لی و استقرار عر وسکها ی د ست آموز خود  در اين سا حا ت ، ب

بعد ازخليج زرگترين ذخاير جها نی است وهم نفت قزا قستا ن را که  بۀميخواهد تا گاز ترکمنستا ن را که از جمل

د ، ری خو استعماۀ، يعنی قلمرو افغا نستا ن و با تحکيم ا داردرمقا م دوم قراردارد ازطريق کم مصرف ترين را ه 
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ر ديگر د ر غا نستا ن يک با بدين ترتيب ا ف.  کراچی وصل بدارد"گوادر"ين به اسال م آباد وبندر توسط پايپ ال

ل امپر يا ليز م امريکا قرار گرفته و در عرصه های سيا سی ، اقتصا د ی، نظا می و فرهنگی ميخو اهد آن را چنگا

.                                 خويش نگهدارد تا باشد خلق غيو ر و تسليم نا پذير ما را ذ ليل ، حقير وسرانجام اسير خو يش سا زدۀزير سلط

ند ،  د ر از آنجا ئيکه سيستم استعما ری ا مر يکا و متحد ينش جهت حفظ حاکميت  خويش به پا سبا ن ضرورت دار

 خويش ۀزار  تجا وز کارانب ا به مثا به  خويش ،ی ر ا  جهت وصو ل به اهد ا فه ئفکشور ما نيز وطنفر وشان حر

د سگ صفتا ن خلقی  ـ  پرچمی ،  بيشتر از حاکمان امريکا هما ننامر يکو فيل ها.    مورد استفا ده قرار داده است

تو .   خد مت گذار ی وپادو ی داده اند ۀتو ليک تر از پا پ اند ؛ و در اين راستا با جمعی از ا خو ا نی ها ، مسا بقکا

 !     زهی حما قت اجنبی  پرستا نه . گوئی که جبروت امر يکا  برای هميشه پا يد ا ر خو اهد ما ند 

ال وه  بر طبقا ت استعما رگر  خو د  در افغا نستا ن ، عۀئی برا ی حفظ  تسلط همه جا نباستعمار گرا ن امر يکا

ۀ استعما ری است ، ر که مستقيمأ وابسته به سرماي، به يک پا يگاه اجتما عی جد يد از بو رژوازی کمپر ادوکهن

واين . رورت دارنده فر هنگی ضنگی وائديو لوژيک خويش به پا يگانه برای حفظ تسلط فرهبه همينگو.  نيازمند اند

ر زده است که پيش قراول فوج اشغالگر امريکا ومتحد ين آن قرار گرفته وهرد م افکا ر آنها راَ قی  روشنفکر استعما

 خو د را به مستعمره ۀد ار ند ، غا فل از اينکه  استعما رگر امريکا ئی هر گز پا يه  و اسا س اقتصا د ی  جامعمي

 ما که فا قد زير بنا ی ۀوبدين ملحو ظ  متنا سب با آن ، فر هنگ بورژوازی ، به خصو ص د رجا مع. اش نميدهد

 ۀسعۀ ما ، به پخش و تومود ن فرهنگ اصيل و آزاديخواهانمنا سب آن است ، نميتواند پا گيرد ؛ وبه منظو ر محو  ن

مبادرت ... و فرهنگ استعما ر ی پر داخته ،  ازطر يق ايجا د مؤ سسا ت  تعليمی ، دادن  بورس ها ، پخش نشرا ت 

 ين گر وهک هائی راتحت نا م مر يکا  با همکا ری متحد ين خويش چندامپر يا ليز م توحش گستر ا. می ورزد

وجود آورده وتمو يل ميد ا ر د ، که ا کثريت اينها افرد ابن الوقت، ه   مدنی بۀکرا سی خواهی و ايجا د جا معديمو

منظو ر آرايش داد ن رژيم پوشا لی وتوجيه سيا ست های امريکائی به ه  سيا سی بوده بۀمعامله گر و سرخو رد 

وهمچنا ن در آيند ه .     تودها را به انحر اف کشا نندۀعا موجو د آمده اند  تا از اين طر يق توا نسته با شند اذها ن 

 ۀامر يکا ئی ها و متحد ينشا ن از اين گروهک ها ی ساخت.ازآ نها به صفت  مهره های بعد ی استفاده به عمل آورند

 درمو قع ستفا ده می برند  تاد ست خويش  به منظو ر شنا سا ئی و کشف سا ز ما ن ها وهسته های اصيل انقال بی ا 

برداشت های مقطعی عده ای از افراد ظاهر بين وخو ش . عد ، سا زما نها ی انقال بی را تجزيه و سرکوب نمايد مسا

باور نسبت به اوضا ع تبدار کنو نی همانند يخ  زير آفتا ب را مانند است ، غا فل اند ازاينکه  هيچگا هی نميتو ان در 

داما ت رژ يم در مورد  خصوصی سا زی ، ايجا د ما رکيت با زار آزاد، اق.   ستم ، درس فضيلت آموخت ۀمد رس

اخذ ماليا ت ، طر ح قوا نين جديد ، خرابی وضيعت ز ند گی مرد م ، وبه ويژه  غصب تصدی های دولتی،

م گرائی ، تنظيم با زی، غر ب گرائی ، توشيح قانو ن مکش ، ترويج  فسا د ، رشو ت ، قوطبقا ت ست موجوديت

 عا ت وغو غای  آزاد ی بيا ن ، به وجو د آورد ن  نشر ات  وابسته  به  نها د  های خا رجی ؛ ا ينها همه  مطبو

.                                                             خواهد بو د  » يد گی آندرد آ ن بيشتر از پند« قبلی  که مشاکلی اند ا فزون برمشکال ت

د سنگين راترفند های طر ح قا نون اسا سی و انتخا با ت  در متن چنين رژيمی  جز مصروف سا ختن عده ای ازاف

 نظا می  نا شی  از دست اند ازی های -و خا مت ا وضا ع  سيا سی.  مغزومزد  بگيرکا ری را از پيش نخواهد برد

که خود خلق کرد ه اند ، غر ض ا فز ايش ييا ست گذا را ن ا مريکا ئی  است  تا ا ز آب ِ گل آ لو د علنی  وپنها ن س

جا ئی نيروهای نظا می ، سا ختن پا يگاه جد يد  در منا طق حسا س کشور ، وخيم سا ختن  اوضا ع نظا می ه و جا ب

استفاده وء جها نی ، سۀن آن دراذها ن عامجهت د ائمی نمو د ن حضور قو ا ی نظا می خو يش وموجه جلو ه دا د 
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نمايند ؛ چه امپر يا ليز م امر يکا د ست به تو طئه ها ی جد يد بزند ومهر ه عو ض بدارد و يا اينکه امپر يا ليست 

ۀ  مرد م شجا ع و های رقيب امريکا د سته جا ت مزدور د يگر ی را سر هم بند ی و مطر ح بدارند ،  مبا ر ز

سا زما ن آزاد يبخش . عدالت اجتما عی ضروتًا ادا مه خوا هد يا فتآزادی و  نستا ن تا رسيد ن به طنپرست افغاو

 اء مارااحتوۀمين عد الت اجتما عی  ايکه منا فع  تما می مردم ستمد يدبا تأ کيد با ال ی اصل تأ) ساما(مردم افغنستان 

دا ی معه  وبه  پا س خونهای پا ک شهزهای تکا ملی جا ، با در ک نيا بدارد ، توأم با تسا وی حقوق همه مليت ها

 ايشان ، با ۀجا مانده ی  خلق ستمکش افغا نستا ن ، متعهد درامر براه آزادی وبا ا لها م ازپايمردی ها وجانباز

ابل  خيلی زود در مق، مقطعی عد ه ایی فعلی ، بنا بر بر دا شت هاۀحا لت به و جود آمد. ری  ادا مه خو اهد داديپيگ

آفتا ب حقيقت خو د را خوا هد باخت ؛ وبار د يگر جنبش های ميهنی واينبارضد امر يکا ئی  با خوا ست های 

فتن و نگی کا رتدارکا تی وآما دگی گرچيزيکه درا ينجا قا بل ذکر است ، چگ. ديموکرا تيک هنگامه پردازخواهند شد

ه ـ ا نقال بی که دربطن جامعه ب  ملییوها نيرود  تاجهت رهبری ، ا ستحکا م وتثبيت آن با ديد علمی خواهد ب

طورعا جل و فوری ه معه ميبا شند ، وهم اکنو ن بدرجا ا ستعماری ۀطورعينی وجود دارند ورسا لت دا ر حل قضي

دوش ميکشند ، بتوانند درامرپيشبرد ه  دقيق  بۀ روشنگری سا زما ندهی وبسيج مردم را روی يک بر نا مۀوظيف

ه تمگری آنقد ربه نقط اوج خود رسيدشرارت امپريا ليزم امريکا درس. ستعماری با اطمينان گام بردارند مقاومت ضدا

  . رادر سطح جها نی نويد خوا هد دادوری امريکاآيد ؛ واين فروکش اضمحال ل امپراتا ست که حا ل ديگر با يد فرود 

ابحارصورت گرفته است ، هيچ نوع ربطی رژيم کرزی که بسته بندی آن با يک فشار قوی خارجی از آن سوی 

بامردم غيوروزحمتکش افغانستان نداشته ، دولتی است دست نشانده ، مطيع و فرمانبدار امريکا و انگليس و حافظ 

 کمپرادوری را به نمايش گذاشته است که در آينده ديده شود –بافت رژيم کنونی نوعی از حاکميت فئودال . منافع آنها

تنها راه جلو . ئی کدام جناحهای قدرت راضعيف ساخته وديگری را بر سرير قدرت خواهد نشاندکه حکام امريکا

 اعمال صوفيانه و نه کوتاه آمد ن و توجيهيم طلبی ، نه عقب نشينی لگيری ازهمچو رژيمی ، نه بی تفاوتی ونه تس

وضاع کنونی در جهت مقاومت  يک تحليل  علمی ، روشن ساختن اۀرژيم و خاک پاشيدن به چشم مردم بلکه  ارائ

ۀ روزمره ودائمأ اوج گيرنده از مبارزای  های علمی ، انسانی در هر برهه الترنتيودر مقابل رژيم و پيدانمودن 

  .است

ی ش ، شهدای بزرگی را نثار راه رهائسازمان ما به مثابه يک سازمان انقالبی وميهن دوست از بطن ميالد پرآواي

ت که از نگاه تفکر وعمل ، وهم از لحاظ منافع ستمکش ترين طبقات ، در تعارض خونين ميهن و هم ميهن نموده اس

با استعمار و ارتجاع قرار داشته است؛ حساب آن از ريشه با استعمار گران بومی وخارجی با موج هائی از خون 

  .پاک شهدای سامائی و جنبش انقالبی کامًال از هم جدا گرديده است

 و تحت نام هيچ نوع توجيهی ، نمی تواند با چنين رژيم مزدور ، دست نشانده و بنياد وحشی آن  به هيچ عنوانیبناًء

وسرانجام سازمان ما وملت قهرمان افغانستان با پيشروی دليرانه عليه اشغالگران ، از . در ضديت قرارنداشته باشد

  .خالل موانع و مصائب با قامت بلند به پيروزی نائل خواهد آمد

  ! روزی هرگز دور نيست  که چنين

  

  !مردم غيور ووزحمت کش افغانستان 

  !بزرگان عزيز

  ! روشنفکران ميهن پرست
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  !  خواهران مبارز

  !  کار گران ودهقانان با شهامت

  !  کسبه کاران

  ! کارمندان دولتی

  ! نظاميان شرافتمند

همه با هم با وحدت عمل ونظر . د نگذاريد که ِ خرگاه دشمنان وطنُ پرجمع وجوش و خيمه گاه آزادگان خموش باش

با استفاده از معقول ترين راه های مبارزاتی درفش آزادی خواهان را بلند نگه داشته ، نگذاريم که اوبشان اخوانی 

 مجاهدت ها و جانفشانی های خلق مارا همانند گذشته به يغما ببرند و قيامت ديگری ۀو تکنوکرات های مزدور ثمر

اورند ؛ و بار ديگر به جهانيان نشان دهيم که افغانستان سر زمين عقابان  تسليم ناپذير وخصم را باالی ما فرود بي

  .سوز است 

  

  !درود بر روان پاک شهدای راه آزادی

  ! مرگ و نفرين بر امپرياليزم اشغالگر امريکا

  !مرگ بر رژيم مزدور و سر به فرمان امريکا

  ! خلقها و اقوام کشورۀجاويد باد وحدت رزمند

  

                                                           يامرگ يا آزادی

                                   

  سازمان آزديبخش مردم افغانستان    

                   

  )ساما                 ( 

             

  :يادداشت

 در ٠٣/٠٨/١٠اداران دوباره تايپ شده است، به تاريخ  متنی را که از نظر تان گذشت و به وسيلۀ يک تن از هو

از آنجائيکه آن سند خوانائی الزم را نداشت، از طرف آن هوادار . بخش اسناد جنبش انقالبی به نشر رسيده است

  .از ايشان ابراز امتنان نمائيمبدين وسيله جا دارد تا . دوباره تايپ شده است

                                                     شاد و کامگار باشيد                                  

 AA-AA                                                                                   اداره پورتال

  
 


