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 Political سياسی

  
 ) ادامه دھندگان- ساما(طارق ھوادار : فرستنده

 ٢٠١٢ جنوری ٠۴

                    

  روس اشغالگر، در سراشيب رسوائی وتباھی
  

اين ميھن فروش رسوا را " ببرک"روس، با اشغال نظامی عريان کشورما شامگاه شش جدی امپرياليسم جنايت پيشۀ 

  .به چاکری بر گزيد

مثابه سند خيانت کبير تاريخی، نيمه شب از ه امروز ب" تزارمل"ديروز و " دربارمل"اعتراف نامۀ ننگين چاکری 

الگر تاج خون آلود روسی در حصار نيروھای اشغ" شاه شجاع"بلند گوھای روسی به جھان پخش گرديد و فردا 

  .بردگی را بر سر نھاد

تقاضای کمک عاجل نظامی که بعد از لشکرکشی و تجاوز رھزنانۀ امپرياليسم روس صورت گرفت، اگرحقايق را 

 شياد می" ببرک. "از نظر جھانيان باز ھم موقتاً مستور بدارد به چشم روشن ملت افغانستان نمی تواند خاک بپاشد

 اردوی افغانستان او را از آغوش فاجعه پرور امپرياليسم روس بيرون کشيده وبه خواست خواھد وانمود سازد که

اين اتھام رذيالنه نه تنھا به دامن ملت آزاده و افسران وطنپرست . جالد نشانده است" امين"ملت افغانستان به جای 

کشی نيز وجدان خفتۀ آنھا را برنمی افغانستان، بلکه به دامن افسران و سربازان فريفته و گمراھی که فاجعۀ برادر

  . نمی چسبد،انگيخت

سازد ، در واقع  اشغال نظامی ميھن گرامی ما توسط امپرياليسم روس که ظاھراً جسارت رھزنانه ای را نمودار می

  .کند   را بازگو مییمنتھای در ماندگی و نشانۀ جان کنی درمان ناپذير

کرد که قيام آزادی خواھانۀ ملت افغانستان   با منطق جالدانه تصور میامپرياليسم غارتگر روس، بعد از فاجعۀ ثور

  .را خواھد توانست با وحشيگری وخشونت افسار گسيخته سرکوب نمايد

جالد فقط مجری بی ارادۀ آن بود سرا پا ناشی از سياست استعماری " امين"از اينرو جنايات خونين و بی شماری که 

  . ئيد آن بودأو در بست مورد تو تجاوزگرانۀ امپرياليسم روس 

درست ھنگامی که سرزمين افغانستان مھيب ترين کشتارگاه عصر و درد ناکترين قربانگاه ارزشھای عالی انسانی 

به " سازمان صلح وھمبستگی"را تمثيل می کرد سگان نواله خوار امپرياليسم خون آشام روس در مجمع نام نھاد 

  .کشيدند گ آسا قوله میاستقبال جنايات امپرياليسم روس س
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خونريز را در کشتار " امين"در آغوش برژنف مشق دلربايی می کرد، جالدان روسی " ببرک"درست ھنگامی که 

دشمنان خود را در تاريکی "ميمون صفت اعالم می کردند که " تره کی"ملت تشجيع و تحسين می نمودند و از زبان 

  ".نابود می کنيم

پردۀ ابھام ديگری را بر سيمای " جنايت در تاريکی"با کشيدن کاريکاتورھائی از اين خبر گزاری ھای جھانی نيز 

  .راستين نبرد آزاديبخش ملت ما گسترده و آب به آسياب امپرياليسم غدار روس می ريختند

ھر مثابه عکس العمل قبايل و عشاير در برابر اصالحات انقالبی نمای رژيم کودتا بامُ ه گاھی قيام عظيم ملی ما ب

با اين صدای دھل خوشبينی ناآگاھانۀ نيروھای انقالبی جھان به نفع يک رژيم بردۀ . عقبگرائی کوبيده می شد

 . امپرياليسم و ضد انقالبی دامن زده می شد

زمانی خيزش ھای حماسه آفرين ملت قھرمان ما کين توزی انتقام جويانۀ فراريان و پناھندگان جيره خوار خارج 

 گرديد ونتيجتاً به پای ادعای کاذبانۀ رژيم کودتا مبنی بر دخالت و فتنه انگيزی بيگانگان صحه کشور وانمود می

ولی پيوسته بر تعصب نام نھاد مذھبی ملت مسلمان ما در برابر رژيم به ا صطالح چپ گرای مورد . گذارده می شد

  .کيد می شدأحمايت شوروی ت

پوشند و صرفاً به  زادی و حاکميت ملی و رفاه خود جاھالنه چشم میتو گوئی که مردم افغانستان از سرزمين خود، آ

جنگند که باطرحھای جسورانه و پيشتاز در سنگر استقالل و ترقی اجتماعی  خاطر اختالف انديشه با رژيمی می

  .روی پای خود استاده است وحمايت شوروی نقش بيشتری از يک عامل مساعد خارجی و فرعی را نداشته است

 ميان آنچه در پردۀ نيرنگ ھای دپلوماتيک، به نفع اختناق سنگين و بھره جوئی ھای شيادانۀ امپرياليسم روس در اين

شد عبارت بود از تجاوز رھزنانۀ امپرياليسم روس بر استقالل وحق حاکميت ملی يک ملت آزاده و  پوشيده می

  . بشريت جانبازانه می پرداخترزمجو و قربانی بی ھمتائی که اين ملت در مصاف با سفاک ترين دشمن

ولی سرانجام ملت قھرمان افغانستان با پيشروی دليرانه از خالل موانع، مصائب وتھمت ھا و دامھا، محاسبات 

  . استعماری امپرياليسم روس را نقش بر آب ساخت

ون آلود خود را امپرياليسم روس به مصداق آب تا گلو بچه زير پای به قربانی ذلت کشی نياز داشت که دست ھای خ

جالد با چھرۀ " امين"قربانی بدنام سياست تعويض " تره کی"دراين بن بست سرسام آور . بر دامن سياه او پاک کند

  .مسالمت جو و ريا کار گرديد

وليت کند ؤبر سر خوردگی ارباب خود احساس مس    ديگر فرصت آن رسيده بود که چاکر کمر بستۀ برژنف در برا

تنھا مشکل کاردر اين بود که اين بردۀ رانده شده و خفته . ود تره کی رابا ادعای وراثت علم نمايدو پيراھن خون آل

 امپرياليسم دغلکار روس ناگزيرابزار متناقض با ءً بنا. لت افغانستان خريداری نداشتدر آغوش برژنف در ميان م

دموکراتيک وانقالبی به وسيلۀ قشون ھدف فوری خود را انتخاب کرده وچھرۀ رسوا را با آرايش اسالمی، ملی، 

  !!اشغالگر وخونريز خود به ملت افغانستان پيشکش نمود

امپرياليسم روس با اشغال رھزنانۀ ميھن مقدس ما وجدان ملت افغانستان را جريحه دار ساخت، و ياوه سرائی ببرک 

  .درتالش تحميق ملت براين جراحت نمک می پاشد

اگر کلمۀ مقدس انقالب را که اين ھمه . ورما را ادامۀ انقالب سترگ ثور ناميد بردۀ آستان بوس روس، اشغال کش

بازيچۀ زبان ھای آلوده به خون خلقھا شده است، با کلمۀ مناسب کودتا تعويض کنيم، در حقيقت ادعای فوق ترديدی 

 ش بلکه مبين ۵٨لۀ  وسنب۵٧ ، ثور۵٢باقی نمی ماند، اين اشغال نظامی نه تنھا ادامۀ توطئه ھای سياسی سرطان 

کمک ھای اقتصادی دو دھۀ گذشته در مقياس وسيعتر، روشنگر ماھيت پشتيبانی امپرياليسم روس از کشورھای 
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امپرياليسم روس با رعايت پيمان منعقدۀ بيست ساله شرط . عقب نگھداشته شده، ملل اسير وخلق ھای در بند است

در وفا به عھد شھرۀ آفاق است، دوستی خرس قطبی را با عمل جا آورده، ملت افغانستان نيز که ه را ب" دوستی"

  .بالمثل پاسخ خواھد گفت

صادقانه تر از اين نمی . بردۀ جوفروش وگندم نمای روس اشغال نظامی کشورما را مرحلۀ نوين انقالب ثورخواند

  . توان به ماھيت کودتای ثور اعتراف نمود

ور در صدد استقرار سيطرۀ استعماری روس به دست عمال ميھن تفاوت اين دو مرحله در اين است که کودتای ث

 جدی به فرجام مصيبت بارعمال روس وبيداری شورانگيز ملت شکست ۶فروش آن بود، واشغال نظامی 

  . ناپذيرافغانستان به زبان برچه اعتراف کرد

له نوين در جنگ افغان در مرحلۀ نخست، در جنگ افغان با افغان روس مشاور خوبی از آب در نيامد و در مرح

  .باروس، روس جنگجوی پيروزمند نخواھد بود

  .بگذار دراين مرحله نيز آزموده شود که سالح مھيب روس غالب است يا ايمان تزلزل ناپذيرافغانی

حزبی که رقابت . گويد دھد وبه ارتش آزاديبخش درود می بردۀ رياست جوی روس حزب واحد را شعار می

را به پای بتی به سجده کشانده و باز به کيفر آن سجود حوالۀ ساطور تصفيه نموده  پيشه اش ھر بار آنرھبران چاکر 

  تواند به بت ديگر از تِه دل ايمان بياورد ؟ چگونه می. است

تواند به عامل تباھی وسر  و اردوئی که شرافت سربازی اش با اشغال غافلگيرانۀ روس لکه دارشده است چگونه می

   خود وفادار باشد ؟افگندگی

  .را به پيش ميکشد" جبھۀ وسيع پدر وطن "چاکر ميھن فروش روس 

وقتی مقدرات کشورما دستخوش اشغال نظامی روس باشد آيا حزب، سازمان، جمعيت و شخصيت وطن پرستی يافت 

  با سوگلی برژنف اين عجوزۀ ھزارداماد ، به حجلۀ زفاف برود ؟" تنگر"مثابه ه شود که ب می

ه شود، ملت افغانستان يک پارچه ب سراسر افغانستان به دژ نظامی تسخير ناپذيری مبدل می. دی در کار نيستتردي

ولی نه با دالل استعماری روس بلکه عليه آن و آنکه برون ازاين . سازد خيزد وجبھۀ فشرده از سد آھنين را می پامی

  .صيبی جز نفرين در انتظار وی نيستجبھه بماند ن

نامد و جنايات او را به امپرياليسم  می" سيا"جالد را جاسوس " امين" مباھات بر افسار بردگی روس با" ببرک"

، اين عروسک خفته در آغوش برژنف را، پناھنده و فراری "ببرک"جالد " امين"دھد، ھمچنانکه  امريکا نسبت می

 جبران تبھکاری ھای عامل دشمن را ولی نازک دلی وعطوفت سالوسانۀ او مانع از آن نمی شود که. ناميد غرب می

خود به عھده گيرد و رھائی زندانيان سياسی، منع توقيف ھای خود سرانه، تفتيش منازل وعقايد و شکنجه ھای 

  !! نويد دھد ) در فرصت مساعد(وحشيانه وحتی لغو قانون اعدام را 

جالد " امين"ر ھا و سياست ھای عملی خواھد تحليل کند که نقطه نظ اين مال نصرالدين مکتب اصالت اجتماعی نمی

  .دھد  او را در کدام موضع طبقاتی و اردوگاه بين المللی قرار می

بود در کدام پيمان علنی و سری منافع اقتصادی، سياسی، وفرھنگی امريکا را بر آورده " سيا " اگر امين جاسوس 

شارۀ روسھا به گلوله بست ودر تنگنای فلج کنندۀ ساخت و چرا سفير کار کشتۀ امريکا را با دست پاچگی ابلھانه به ا

افالس مالی، کمک ھای امريکا را بر خود حرام کرد و به دنبال آن کارمندان سفارت امريکا را اخراج نمود و ھر 

  .روز به مناسبتی در ساحۀ سياست جھانی، ھمنوا با برژنف نه تنھا امريکا بلکه تمام مخالفين روس را محکوم  نمود

 نمی ناميد ؟" فراری غرب"جالد او را " امين"برک بر آستان برژنف چھره ميسود وقتی ب
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  .به حيث سفاکترين جالد ملت ما بر تختۀ ننگ جاودانه چارميخ ماند" امين"اين حقيقت است که 

  . ولی سراسر کارنامۀ خونبار و نفرت انگيز او در اقيانوس شرارت امپرياليسم روس قطره ای بيش نيست 

  .بده بازی نمی تواند اين حقايق را دگرگون جلوه دھد ھيچ شع

" کیه تر"اين شيوۀ شناخته شدۀ امپرياليسم غدار وجنايت پيشۀ روس است که روزگاری برده ھای سگ صفت چون 

گيرد و روز ديگر پشتارۀ  در آغوش می" رفيقانه "و " برادرانه "را با ژست ھای) وسرانجام ببرک" (امين"و 

  .دارد  نام آنھا به بازار تقلب عرضه میه  خود را بگرانبار جنايت

خوانده می شود تا روز ديگر به اتھام کيش " نابغه شرق"در دامگاه نيرنگ روسی به سادگی سفلۀ بی شخصيت 

گردد تا در فرجام جنايات  تعيين می" قومندان دلير ثور"شخصيت به گورستان ننگ سپرده شود وجالد وحشی 

شود تا در فرصت مقتضی به  مطرود در آستين توطئه نگھداری می" دربارمل"پاک شود و " اسي"ننگينش به دامن 

  .عنوان ناجی خلق مسخره گردد

وقتی سرشت اھريمنی امپرياليسم روس پا برجاست يک برده اش چگونه می تواند در تضاد ماھوی با بردۀ ديگرش 

آن يکی با غرش سبعانه، با . ھيت وھدف آن يکی استاگر تفاوتی ھم در شيوۀ عمل وجود داشته باشد ما. عمل کند

کرد واين يکی با کرشمۀ بی خريدار ملت را به پذيرش  تھديد فنای ھمگانی ملت را به بردگی روس دعوت می

مشروط کردن فعاليت احزاب و آزادی بيان . خواند رھبری خود و در واقع تسليم در برابر امپرياليسم روس فرا می

  د کودتای ثور چه مفھومی جز وطن فروشی وتحُمل قالدۀ بردگی می تواند داشته باشد ؟يأئو وجدان به ت

يابد، کسی که در نخستين سند دپلوماتيک برنامۀ  گذشته از آن اگر قيام ملی قطعاً با شدت و وسعت بيشتر جريان می

اعدی جنايات سلف صرار تتواند از تشديد اختناق وتک کند چگونه می ت کشور را به ارباب خود مخابره میاخير

خود احتراز جويد؟ وباالخره اگر جنايات تکان دھندۀ بعد از کودتای ثور بنابر تحليل علمی تاريخ ناشی از يک فرد 

 گستردۀ اوباشان جنايات ۀی وميھن فروشانه و دامنگير يک شبکئکودتاتواند بلکه ملھم از مشی  ياتنی چند بوده نمی

  . بخشد عدام به چه کسی جز جالدان خونريز تسلی خاطر میمژدۀ لغو قانون ا. پيشه است

پس می بينيم که عبارات خوش آھنگ و ريائی که در عھد نامۀ بردگی غالم بچۀ برژنف انعکاس يافته است پيام 

وفان خشم آزاديخواھانۀ ملت و نويد بخشايش برای عمال جفاکار آن طبرای امپرياليسم روس از کاذب نجاتبخش 

که اورا در عمل بچۀ برژنف بابی ايمانی به شيرين زبانی وعشوه گری ھای مضحک خود خواست غالم . است

ی از سالھا پيش حيات او در جنبش دموکراتيک دورۀ ھفت شوری، مداحی او در پارلمان و آستان ئبيازمايند، تو گو

 روس از مسکو تا کابل وحتی حمل دولی او بردوش قشون اشغالگر. بوسی در جمھوری سرداری آزموده نشده است

  !!کاراست ه آزمايش نيست وآزموده را باز ھم آزمون ب

  : پس بگذار بازھم آزمونی ثبت تاريخ گردد

که يک بردۀ بی وجدان و وطن فروش، شياد در زير بار توقعات کمرشکن ارباب جھانخوار خود در محاصرۀ آتش 

افتد و سرانجام در گودال افتضاح  کند، از پا می ن میزند، جا خشم بر حق ملت به پاخاسته ای چگونه دست وپا می

  . گردد وننگ جاودان سرنگون می

  .گسترند تکان داد  ی را که برحماسۀ خونين ملت افغانستان پردۀ سکوت میئآنھااشغال نظامی روس وجدان خفتۀ 

  .اندبعد ازاين جنايات امپرياليسم روس و خروش رزمجويانۀ ملت ناديده و ناشنيده نخواھد م

  .در مرحلۀ نوين کودتای ثور ومرحلۀ نوين رستاخيز ملت ما ھمدردی خلقھای آزادۀ جھان باما خواھد بود 
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سازمان آزاديبخش مردم افغانستان پيکار قاطعانه، بی بر گشت و بی امان را عليه امپرياليسم روس و بردگان ميھن 

  .کند فروش آن اعالم می

  .تجاوز امپرياليسم خاموش بماند     بريده باد زبانی که در برابر 

  .نه مھيب تر ھستند ونه نويد بخش تر" امين"تانکھای امپرياليسم روس از زندان وشکنجه وکشتار 

  !                به پيش بسوی وحدت ملی 

  !                پر توان باد جنگ نجاتبخش ملی 

  .                مرگ بر امپرياليسم روس 

  )ببرک(مرگ بر شاه شجاع روسی                 

  .                مرگ بر سازشکاران 

  .                ننگ ونفرين بر دارودستۀ پرچم وخلق 

  .               يا مرگ يا ميھن 

  .               مرگ بر برژنف اين آدمکش بين المللی 

  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  )ساما ( 
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