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  نشريه عقاب شمارۀ سوم

 ٢٠١٢ جون ٢٩

  سيستم خونخوار امپرياليسم اشغالگر در افغانستان 

  ماه ھای خونين می آفريند
حماسۀ خونين و رستاخيز مردم  نقاط عطف ن سرآغاز واز سی و دو سال بدينسو ماه ھای حوت و جوزای خوني

و حاکميت استعماری " خلقی ــ پرچمی"سلطۀ ننگين و پوشالی ارتجاع مزدور و جالد پيشۀ  سلحشورما را در برابر

اينک حوت و جوزای خونين . ويرانگرسوسيال امپرياليسم، در خاطره ھا بيدار کرده و پيوسته زنده نگه داشته است

درکنار . افغانستان تحت اشغال امپرياليسم جھانی به رھبری امريکا، خونين تر شدزمان، يکبار ديگر در درتوالی 

ماه ھای ديگر ماه حوت سال پار و جوزای امسال، شاھد به خاک و خون کشيده شدن  ھدفمند و سيستماتيک توده 

حقوق "، "دموکراسی"وير زه  نقاب تھای مظلوم و در زنجير اين سرزمين توسط ماشين جنگی امپرياليستی بود ک

اين ماه ھای خونين . را وسيلۀ استتار سبعيت، تجاوز و اشغالگری خود ساخته است" تمدن"و " حقوق زنان"، "بشر

ترازنامۀ دردناک سيطرۀ قھار و عملکرد وحشی و درعين حال درماندگی و زبونی امپرياليسم اشغالگر به رھبری 

را در مقابل فوران خشم فرو خوردۀ خلق دربند کشور ما   و بی کارگی ماشين جنگی آنامريکا و ايادی بی مقدار آن

 . ثبت کتيبۀ تاريخ ساخترياکاری عمدی امپرياليسم،ھمراه با 

شود که  تحت اشغال  کشور و مردم افغانستان در طی چھار دھـــــــه از تاريخ معاصرش حدود يازده سال می

طی . قرار داشته است) امپرياليسم امريکا(ی به سرکردگی ابرقدرت جنايت کار قرنجھان مستقيم نظامی امپرياليسم

غارتگرانه و استيال گرانۀ  استعمــــــاری، اين مدت امپرياليستھای اشغالگر جھانی بر آن بوده اند تا بـــــرنامه ھای

 .را به صورت ھمه جانبه و سيستماتيک در کشور ما پياده کنند شان

ستعمارگر در ھر کجا، درافغانستان و عراق يا ويتنام و الجزاير و اقصی نقاط گيتی، به مثابۀ سيستم عمل امپرياليسم ا

در اين سيستم ھم اھداف غارتگرانه، ھژمونيستی و سود آفرينی آن مطرح است و ھم نگرش فکری ــ . کند می

کنند و  آھنگ با اين اھداف عمل میسياسی و ارزشھای فرھنگی ــ اجتماعی آن ھمراه با روش ھا و کنش ھايش ھم

 که امپرياليسم اشغالگر در پی اھداف استعماری به کشوری و سر زمينی پا می زمانی. در خدمت آن قرار دارند

گذارد، کليۀ اين روش ھا و ابزار ھا  در عرصه ھای سياسی، نظامی، اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی، روانی، 

نوان اجزای اليتجزای سيستم استعماری به منظور جا افتادن آن در کشور علمی، تکنولوژيک  و معلوماتی به ع
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امپرياليسم در . شود مستعمره و درھم شکستن اراده و روحيۀ رزم جويانۀ توده ھای مردم آن کشور به کار بسته می

سازد تا   میکشور مستعمره از ميان طبقات استثمارگر و نيرو ھای ارتجاعی بومی برای خود پايه و مايۀ اجتماعی

  . به آن اھداف پليد ھستی برانداز امپرياليستی خدمت کنند" ساطور خونين استعمار"آنھا نيز در نقش 

مقاومت و مبارزه درمقابل ارادۀ زورگويانه و برده ساز استعمارامپرياليستی درکشورمستعمره پديده و مبارزه ايست 

ھای فوق را بايستی احتوا کرده و ابزار و روش ھا و کنش که به صورت سيستماتيک و ھمه جانبه، تقابل با عرصه 

  .را در خدمت بگيرد ھای ضد آن

سير در ابعاد مختلفۀ اشغال امپرياليستی جاری افغانستان و بررسی تبعات آن درعرصه ھای مختلف، کاريست که 

لگری امپرياليستی و در کشور ما علی رغم يازده سال اشغا. کمتر و به صورت ناکافی به آن پرداخته شده است

حضور حدود دو صد ھزار تن از جالدان وحشی و پيام آوران مرگ و نيستی مردم ما، ھنوز مقاومت به مثابۀ يک 

عوامل و اسباب اين عدم ظھور پرآوای يک . سيستم مردمی در مقابل سيستم استعماری عرض و جود نکرده است

ستقل و مترقی، مزيد بر علل تاريخی عام آن، در تاريخ سه سيستم ضد استعماری با اھداف ھمه جانبه از موضع م

دھۀ اخير اين سر زمين و در تفکر و عملکرد خشن سوسيال امپرياليسم، امپرياليسم، ارتجاع فئودالی و کمپرادوری 

بود و بر خورد ناشکستن ارادۀ رزم جويانه و مقاومت جويانۀ مردم افغانستان با زور و نيرنگ . نھفته است نيز

توانند سازماندھی و   لنينيستھا که می-انقالبی و رھبران شان، وبه ويژه مارکسيست ازنده به نيروھای ملی وس

رھبری يک مقاومت ملی را برعھده گيرند، چيزيست که اشغالگران امپرياليست به ھر ذريعه و روش ممکن در پی 

  .کنند و میرا در اشکال و عرصه ھای گونا گون عملی کرده  تحقق آن بوده و آن

درعرصۀ اقتصادی امپرياليسم متجاوز به کشور ما طی مدت اشغال، با انگيزه ھای سود جويانه و غصب ثروت اين 

کشور و با منطق حاکم بر گردش جھانی سرمايۀ امپرياليستی، کتله ھای وسيع انسانی را پيوسته در فقر و احتياج 

ا را در مدار گردش و توزيع سرمايه و کاال، در موقعيت يک امپرياليسم کالً کشور م. روز افزون نگھداشته است

اين احتياج دايمی، فقر فزاينده، بيکاری و بی نوائی توده ھای مردم،  آن جھنمی . کشور مصرف کننده قرار داده است

اين   در.را می آفريند که در آن انسان ھای دوزخی و مجبور خود را شکسته، بی اراده، بيچاره و زار و زبون بيابند

شوند که از امپرياليسم اشغالگر و  موقعيت فرودستی، اگر توده ھا بر ضد اين وارونگی عصيان نکنند؛ وادار می

اشغالگران وھمدستان شان " بنياد ھای خيريۀ"دی به سوی کتايادی رنگارنگ آن استمداد بجويند و يا دست 

آنان را فردی و جمعی در نھاد ھای سرکوبگر  ی ازدرازکنند؛ و يا امپرياليسم و حاکميت مستعمراتی، دسته ھائ

  .نظامی، استخباراتی، امنيتی و ان جی او ئی استخدام کرده و آنھا را شريک دزد  و خادم استعمار سازند

طبقات بومی استثمارگرمربوط به  اشغال کشور ما ادارۀ پوشالی مستعمراتی را از لحاظ سياسی امپرياليسم پس از از

تحميل . ی و کمپرادوری و جنگ ساالران و تکنوکراتھای خود فروختۀ خائن بسته بندی وتعبيه کردارتجاع فئودال

سلطۀ استعماری به زور سالح، تدوين قانون اساسی مستعمراتی، قانون احزاب سرکاری و قوانين ديگر؛ مشروط 

ندان ھای پيدا و پنھان رسمی ساختن فعاليت سياسی به پذيرش تجاوز و حاکميت استعماری، ايجاد مراکز شکنجه و ز

ن واقعی نظام، تقويت ارتجاع مذھبی ا برمخالفو شخصی، اِعمال شديد سانسورعقيدتی و ايجاد فضای اختناق پوليسی

اجزای سيستم حاکميت مستعمراتی ھستند که زمينه  و امکان فعاليت و مبارزۀ علنی را از طبقات  و ده ھا مورد ديگر

ھرمخالفتی با تجاوز و تعدی .  ھای سياسی مربوط به اين طبقات سلب کرده استتحت ستم و استثمار و نيرو

شود با تروريسم و سزای آن در محاکم و بيدادگاه استعمار عبارت است  امپرياليسم و مزدوران بومی آن مترادف می

  .از زندان، شکنجه،  تجاوز و اعدام
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 در مدت اشغال نظامی کشور ما ــ در عين حفظ، تقويت در عرصۀ فرھنگی، پی آمد حاکميت  برده ساز امپرياليستی

و بازتوليد فرھنگ منحط و فرتوت فئودالی و افراط گرائی مذھبی توسط ارتجاع بومی ھمدستش ــ عبارت بوده است 

 از يورش ھمه جانبۀ فرھنگی به آن ارزش ھا و خود ويژگی ھای فرھنگی و اجتماعی مردم ما که به طور بالقوه می

تواند در مقابل ھجوم ھمه جانبۀ امپرياليسم، به تقويت و گسترش احساس و غرور پسنديدۀ ملی و ايجاد  و میتوانست 

  .مقاومت ملی  و سمت گيری مترقی منجــرگردد

 يازده سال آزگار به اشکال و ذرايع مختلف عمل کرده است تا از لحاظ روانی در اين عرصه امپرياليسم متجاوز طی

روحيۀ مقاومت جويانۀ مردم را شکسته و با اشاعۀ بی تفاوتی و از خود بيگانگی در بين نسل جوان کشور، از تبارز 

ياليسم و ارتجاع، در ضد امپره يک مقاومت ملی ـ اجتماعی کارساز پيشرونده، متناسب و متکی با امکانات داخلی، ب

  .ھمه عرصه ھا جلو گيرد

در جامعه و به خصوص " کام جوئی ھای مبتذل"و " بی بند و باری"، "فردگرائی"و " سود باوری"تقويت و اشاعۀ 

ميان جوانان کشور؛ اشاعه و گسترش فساد، ھرزگی  و ايجاد مراکز فحشاء در شھرھا؛ کشاندن جوانان به طرف  در

و ايجاد شرايط وعوامل آن؛ ترويج عامدانۀ انحرافات اخالقی و اجتماعی، استخدام مشروط ُمد زدگی و عياشی 

و نھاد ھای دولتی و " نھادھای جھانی"، "امداد"جوانان، به ويژه دختران در دوائر ان جی اوھا، مؤسسات 

غيير مذھب آنان؛ و ترغيب سبک زندگی غربی در ميان شان؛ ت خصوصی غرب زده به منظور استفادۀ سوء از

مخدر و شيوع اعتياد در  مردم به عيسويت و خريدن وجدان انسانھا با سوء استفاده از مجبوريت آنان؛ ترويــــج مواد

بين جوانان بی روزگار؛ تفتيش منازل و تفتيش بدنی زنان مردم توسط مردان بيگانه؛ بمباران عروسی ھا؛ شاشيدن 

؛ )در ماه حوت در پنجوائی(شب و تجاوز به زنان و سوزاندن پيکرآنان براجساد مردگان؛ کشتار بيگناھان در نيمۀ 

واليت لوگر درھفدھم جوزای سال " بره کی برک"بمباران ھژده غير نظامی شامل زنان و کودکان در ولسوالی 

ودی مثال ھای زنده از ھجوم ھمه جانبۀ نظامی، سياسی و فرھنگی امپرياليسم و ناب... جاری و موارد بيشمار ديگر

ھر يکی از اين .  فرھنگی و شکستاندن روحيۀ رزمجويانۀ ضد امپرياليستی مردم سلحشور ما است-اصالت ملی

موارد گوشه ھائی از عملکرد سيستماتيک و آگاھانۀ اشغالگران امپرياليست را در راه نابودی ارزش ھای فرھنگی  

 استحالۀ انسان تحت ستم و استعمار زدۀ افغان از  اجتماعی و- و اجتماعی جامعۀ ما و جلو گيری از مقاومت فرھنگی

اين اعمال شنيع در کشور . دھد نگاه روانی به موجودی شکسته، بی اراده، بی تفاوت و از خود بيگانه را بازتاب می

اسير ما توسط امپرياليسم وغالمانش، جز از منظر منافع خداوندان سرمايه و بردگان شان و سود آفرينی آنان ديگر 

  .ديد ھيچ انسان با وجدانی قابل توجيه و دفاع نيستاز 

کشتار غيرنظاميان و خون بيگناھان را ريختن، به گونۀ موارد فوق، جزئی از ذات و اقتضای طبيعت استعمار و 

يکسانی اقتضای طبيعت، سبعيت و درنده خوئی استعمار و امپرياليسم را از روستا ھا و مزارع ھند . امپرياليسم است

لـزارھا و شاليزار ھای ويتنام، از سينه بريدن زنان جوان الجزاير تا زندان ابوغريب بغداد، از گوانتانامو تا تا جنگ

... رزگان، از کندز تا ھلمند، از قندھار تا لوگر، از تخار تا ھرات ووبگرام، از کيراال و کنر تا کاپيسا، از فراه تا ا

جنايت بخشی از شخصيت و سرشت ! ، جناياتش باقيست استو جنگتا امپرياليسم، تجاوز، اشغال . توان ديد می

کشتار شب ھنگام ھفده تن از غيرنظاميان شامل . ذاتی صاحبان سرمايه و امپرياليسم است و از آن جدا شدنی نيست

 توسط سرباز يا سربازان گرگ ٢٠١٢زنان، کودکان و پيران در ولسوالی پنجوائی قندھار يکشنبه شب يازدھم مارچ 

لوگر " بره کی برک"فت و متجاوز امريکائی ، و کشتار تازۀ عامدانۀ ھژده تن از غير نظاميان در خانه ای در ص

درھفدھم جوزا توسط بمباران نيرو ھای اشغالگر در تداوم کشتارھای قبلی توسط اشغالگران کشور ما ، بخشی از 
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ول عملکرد فردی و خود سرانۀ سربازی که عملکرد سيستماتيک عمدی و حساب شدۀ امپرياليستی است، نــه معل

امريکائی، " کھنه سرباز"بنا به گفتۀ آرن ھيوز. دچار بيماری روانی باشد و يا محاسبۀ نادرست نظاميان

مريکا ايک مورد استثنايی نيست، بلکه محصول سياست جاری نظامی ) سرباز عامل کشتار پنجوائی"(بيلز"«

وائی با ھليکوپترھای توپدار و ھواپيماھای بدون سرنشين و يورشھای شبانه را سياستی که حملۀ ھ. درافغانستان است

  . »ی که الجرم غير نظاميان افغان، ھزينۀ انسانی آن را پرداخت می کنندئھاشامل می شود، مجموعه تاکتيک 

 -ی ملیکه در آن مقاومت مردمی متشکل و سازمان يافته با رھبری  است که در جنبش ھای ضد استعماريگفتنی

ھای مقاومت  مترقی پا گرفته است، درمقابل سبعيت و درنده خوئی اشغالگران امپرياليست دربرابر مردم، جنبش

اما درافغانستان . مردمی مشت را با مشت پاسخ داده اند و پس از ھر ضربت دشمن، ضربتی را حوالۀ او کرده اند

. گذشته تا امروز وضع متفاوت از ديگر جا ھا بوده استاين يازده سال  امروزی تحت اشغال امپرياليسم جھانی در

در کشور ما طی اين مدت جنبش مقاومت سازمان يافته و متشکل ملی ــ مترقی تحت رھبری انقالبی که مشت را با 

اگر از موارد خود . مشت پاسخ داده و اھداف امپرياليستی و مزدوران شان را آماج حمله قرار دھد، شکل نگرفت

ی ازسربازان و افسران ااعدام سربازان و افسران تجاوزگر امريکائی، انگليسی و فرانسوی توسط عده انگيختۀ 

افغان بگذريم، در مقابل چشمان ما سوای نيرو ھای ارتجاعی و مزدور طالبان، شبکۀ حقانی و قسماً حزب اسالمی 

ی حاضرالسالح در مقابل امپرياليسم گلب الدين حکمتيار، که خود مخلوق امپرياليسم اند، با تأسف نيروی ديگر

نيرو ھای مرتجع ضد مردمی و مزدور نام برده ھم بنا به وابستگی و مزدوری . اشغالگر در صحنۀ نبرد نبوده است

. توانند بکنند با اشغالگران کاری نمی" جنگ و صلح"غليظ شان به ارتجاع آزمند منطقه و ضمن پيشبرد سياست 

 يعنی دشمنی با مردم و مظاھر فرھنگ و تمدن و مکتب سوزی، مسموم سازی و تيزاب آنھا با طبيعت ارتجاعی شان

پاشی به صورت دختران افغان و اجرای حمالت کور انتحاری در بين مردم و حتی در مساجد و معابر عمومی؛ در 

 .ن بدھندآن موقعيتی نبوده و نيستند که به دشمن اشغالگر که براجساد مردگان شان شاشيد، ضرب شصتی نشا

چنانکه گفته آمد، کليت روش ھا و کنش ھای يازده سالۀ امپرياليسم متجاوز در کشور ما بخشی از سيستم حاکميت 

تا آنگاه که سايۀ شوم اين سلطۀ جابرانه بر سر مردم ما وجود داشته باشد و مقاومتی . استعماری امپرياليسم است

رابر آن صورت نگيرد، اين روش ھا و کنش ھای استعماری از قابل حساب و متشکل با رھبری آگاه و مترقی در ب

جمله فقر تحميلی، غارت ثروت ھا، شيوع مواد مخدر و ترويج اعتياد به آن،  ترويج سيستماتيک فحشاء و 

ھرزگی، تعرض به اصالت ھای فرھنگی ما، اھانت به باورھا وعقايد مردم و کشتارعامدانۀ بيگناھان پيوسته تداوم 

  .تخواھد ياف

ليونی مردم افغانستان چه در حالت مستعمراتی يتغييرواقعيت فاسد کنونی و حالت فترت و ستم کشی توده ھای م

جاری و يا در حالت نيمه مستعمراتی و تحت سيطرۀ ارتجاع، به گواھی تاريخ و تجارب خونين مکرر، ممکن نيست 

  :که مگراين

ی شان تحت رھبری مدبر و مقتدر حزب کمونيست انقالبی، سه  توده ھای متشکل و آگاه به منافع طبقاتی و تاريخ

را به خدمت گرفته و طی پروسۀ انقالب ملی و دموکراتيک ) حزب، جبھۀ متحدملی وارتش توده ئی(سالح خلق

طرازنوين، به حاکميت مستعمراتی موجود امپرياليسم و ارتجاع فئودالی و کمپرادوری پايان بخشيده و خود به 

 اين يگانه راه ممکن است و اين سالح ھا را بايد حدادی کرد و توده ھا را آگاه، متشکل و بسيج .سروری برسند

کار برای ايجاد اين سالح ھا و در قدم اول تالش برای ايجاد حزب مقتدر و راستين کمونيست انقالبی در داخل . نمود

   عقابت تحريرأھي   .کشور، از اھم وظايف انقالبيون صادق و جدی کشور ما محسوب ميشود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

جون / جوزا) MLOA(از  شمارۀ سوم عقاب ارگان تئوريک سازمان مارکسيست ــ لنينيست افعانستان
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