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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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 AA - AA  زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ

  
 AA-AAپورتال اعالميۀچھارمين بيست و     
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"    
 ٢٠٠٩ فبروری ١٥    
 
  

 ن سال شکست متجاوزين روسبه مناسبت بيستمي
  

  در افغانستان
  

موقعيت حساس جيوپوليتيک بر ميھن ما که ء بخاطر استيالاز زمانه ھای دور جھانگشايان و متجاوزين رنگارنگ 
با . ه اند که بر اين سرزمين دالوران و آزادگان مسلط گردندددوخته و کوشش کرچشم طمع به سوی افغانستان  ،دارد

، افغانستان در محراق رقابت ھا و جنگ ھای ١٨در قرن به جانب آسيا ب و استعمار شرق پيشروی استعمار غر
کشمکش استعمار شرق و غرب برای در بند کشيدن خلق افغانستان در . تجاورکارانۀ اين دو استعمار قرار گرفت

 بزرگ در قريب  بازیآنچه در اين.  امروز ادامه دارد تامشھور گشته که" بازی بزرک"تاريخ معاصر منطقه بنام 
در قرن .  استباقی ماندهجا ی کما کان بر زر بازيگران است در حاليکه ھدف بايدو صد سال اخير صورت گرفته تغي

 استعمار را تشديد کردند،وری ھای اروپايی تجاوز به کشور ھای آسيايی، افريقايی و امريکای التين تامپرا که ١٨
افغانھا در سه جنگ متوالی در سالھای . دندنمو جنوب آھنگ اين مرز و بوم تزاری از شمال و استعمار انگليس از

ھرچند با .  پوزه استعمار انگليس را به خاک ساييده و از استقالل کشور خويش دفاع کردند١٩١٩ و ١٨٧٨، ١٨٣٩
تيژيک  ولی نظر به موقعيت ِسترا،به پايان رسيدن جنگ عمومی دوم گليم استعمار کھن در ظاھر بر چيده شد

افغانستان استعمار جديد که اينک جامه عوض کرده بود بار ديگر به شيوه و شگرد کھن توصل جسته آھنگ اين 
حزب دموکراتيک خلق " مزدوران  بود که قشون سرخ تزار ھای نوين، ١٩٧٩ دسمبر سال ٢٧. سامان کرد
 تجاوزگر و ماشين عظيم جنگی به و بيست ھزار عسکر ببرک کارمل پيش انداخته با يک صدچون را " افغانستان

دی و با تحمل تخريب افغانان بار ديگر در بدل ايثار خون در محراب آزا. يورش آوردندقصد تسخير اين سرزمين 
 آخرين عسکر تزاری را از ١٩٨٩ فبروری ١۵ به تاريخ  بيست سال قبل شان بعد از يک دھه جنگخانه و کاشانۀ

 اين تجاوز  در نتيجۀ. را به گودال تاريخ پرتاب کردند"ب برگشت ناپذير ثورانقال" و سرزمين شان بيرون ريختند
 در جانب افغانستان.  کشته شده و آن امپراتوری استبدادی از اساس فرو ريختھزار روس١۵بيشرمانه بيشتر از 

 . انسان خون خود را نثار آزادی ميھن کرده و صد ھا ھزار دگر زخمی و معلول شدندبيشتر از يک و نيم مليون
 و سير تکامل طبيعی مملکت از اساس  ھم پاشيدزعالوه بر اين تمام ساختار ھای اقتصادی و اجتماعی افغانستان ا

  .ن می چکداين فاجعه چنان عظيم بود که در قبال آن تا ھنوز از پيکر پاک افغانستان خو. فرو ريخت
برآمده بودند در صحنۀ سياسی ھمه چيز را از  بلند سرو  صحنۀ نظامی موفقانه ازولی افسوس که مردم افغانستان که 

 متحدۀ امريکا افتخار اين جنگ را در پای مزدوران بومی و ضالعزيرا دولت ھای غربی و در رأس آن ا. دست دادند
نوکران غرب و شرق چون گلبدين . ه يغما بردبی جنگ کبير ميھنی را اسالم سياسی گذاشته و دستآورد ھامناديان و 

 شاه مسعود، سياف، ربانی، محقق، خليلی، محسنی و غيره با بقايای حزب مزدور ديموکراتيک خلق دحکمتيار، احم
اران  به فرمان باداران خود کابل را به تل خاکستر بدل کرده و بر اميد ھای ھزساير ھمقطاران شانچون دوستم و 

 قربانی ھای فراوان داده بودند،  داوطلبانهقھرمان گمنام کشور و ملت ستم ديدۀ افغانستان که در جنگ ضد روسی
 از گورستان طالب نام داردمزدوران دگر خود را که مپرياليزم امريکا با يک ژست مضحک آنگاه ا. خاکستر پاشيدند

ادامۀ اين در . يھايی فراوانی را در حق مردم ما انجام دادند که نارواتاريخ بر کشيده بر گردۀ اين ملت سوار کرد
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با ساز و برگ نظامی عظيمی آھنگ خاک پاک ما امپرياليزم امريکا  ٢٠٠١به تاريخ ھفتم اکتوبر   مضحکدرامه
کرده مزدوران قديم و نوين خود را در يک دولت دست نشانده بر شانۀ مردم ما بار کرد که ھروز خون ھم ميھنان ما 

  .     را می ريزند و مملکت ما را در محراق تضاد ھای امپرياليستی در يک جنگ نيابتی می سوزانند
. محکوم به شکست استاز ھر جانبی که باشد معتقد است که ھر تجاوز  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

ودال نيستی افتيدند، ديری نخواھد پاييد که ھمان طوری که امپراتوری انگليس و روس به بازوی مردم افغانستان به گ
 از ،عبرت نگرفته انددر افغانستان  روس  انگليس وامپرياليزم امريکا و ايادی آن که از سرنوشت مفلوک استعمار

  . دنفتميان تھی به حضيض ذلت و خواری بياوج غرور 
اتوری سکندر، ر را چون امپاين حکم تاريخ است و تاريخ سرنوشت متجاوزين و امپراتوريھای بزرگ جھان

 بنابران سر نوشت امپرياليزم .به دست باشندگان افغانستان رقم زده استامپراتوری انگليس و امپراتوری روس  
   .امريکا نمی تواند از اين قاعدۀ تاريخ مستثنی باشد

  
  

  !مرگ بر متجاوزين شرق و غرب
  

  !مرگ بر مزدوران استعمار
  

  !زنده باد آزادی
  

  !د افغانستانپاينده با
  


