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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 !تجاوزنظامی به افغانستان واشغال آن را بايد محکوم نمود
  

يارک  امپرياليزم امريکا ومتحدين ناتوئی آن با بھانه ساختن حمله بربرج ھای دوگانۀ نيو٢٠٠١به تاريخ ھفتم اکتوبر

مبرھمان سال ، طرح حملۀ نظامی به افغانستان واشغال دائمی آن را که ازسال ھا بدانسوانکشاف داده  سپت١١در

 گذاشته وتاريخ آغازقرن بيست ويک را با فروريختن صد ھا تن بم براطراف واکناف خاک اءبودند ، به منصۀ اجر

بمباران شديد وبيرحمانۀ . ريخ بشريت نمودندآبائی ما ، به عنوان يکه تازميدان سفاکی وددمنشی ثبت تا

ه ـ ب" تروريست ھا"و" القاعده"، " طالبان"قلمروافغانستان که قربانيان بيشماُرملکی ـ با توجيه رذيالنۀ درھم کوبيدن 

ی بود به ھمه قدرت ھای ُخرد وبزرگ جھانی؛ يعنی چنان زھرچشمی تا ئمراه داشت ، درعين حال زھرچشم قوھ

وئی وسياست استعماری امريکا به عنوان رقيب قرارنگرفته بلکه با اعتراف به برتری عام وتام دربرابرزورگ

نظامی وسياسی امريکا وسرفرود آوردن به آن ، درصورت سھيم شدن درچپاول ثروت ھای طبيعی افغانستان 

 ننگين ھجوم به افغانستان وگرفتن مسؤوليت جنايت وکشتارباشندگان آن ، به راحتی واعتماد کامل بتوانند با ائتالف

» آزادی زنان«جمله  به مردم من» دموکراسی«، آوردن » القاعده«زيرنام نجات افغان ھا ازچنگال طالبان و

  .افغانستان به لشکروحشی متمدن نمای امريکا بپيوندند» بازسازی«و

تی پيش رفته وحتا با تأسف چنانکه ديديم نقشه ھای نواستعماری امريکا طبق آرزوی آن قدرت جھانخوارامپرياليس

کشورھائی چون پولند که مردم آن به ُيمن مقاومت حماسی مردم دليرما طعم آزادی ورھائی از چنگال سوسيال 

ولی متحدين . امپرياليزم را چشيدند ، ھم درقطارنوکران سرسپرده وپياده نظام لشکرجانی وغارتگريانکی قرارگرفتند

ا تنھا دربيرون ازافغانستان نبودند بلکه نوکران وسرسپردگان رسوا وبدنام کشتار، چپاول وغارت استعمارامريک

امپرياليزم امريکا که اکثراً قالدۀ چندين قدرت استعماری و ارتجاعی جھانی ومنطقه ئی را قبالً برگردن ھای 

ن درزمان ـ پرچمی شا» خلقی«بدريخت وپرازننگ خود تجربه نموده بودند ، ھم درصف طويل ـ به سان ھمتاھای 

ـ بيصبرانه چشم درراه قوای » شاه شجاع ثانی«اشغال افغانستان توسط اردوی سوسيال امپرياليزم ونصب 

دوبارۀ سياسی برای قتل وغارت يافته وطرح ھای خائنانه وجنايتکارانه ای را که » حيات«متجاوزواشغالگربودند تا 
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ارت مستقيم حامياِن حاميان خود ، باخاطرراحت به اختتام ازحاميان منطقه ئی خود دستورگرفته بودند ، اينبارزيرنظ

  .رسانند که البته درارتکاب خيانت وجنايت به نفع باداران خارجی خود تنھا نبودند

مبارزه با «به صحنه سازی ھای » واقعيت بخشيدن«امپرياليزم امريکا که برای تحکيم نقشه ھای استعماری خود و

 وسرکوب فوری مخلوقات ديگرخود ـ طالبان ـ وسرنگونی رژيم شان داشتند ، ضرورت اشد به تھديد»  تروريزم

که ترکيبی ازجھادی ھای جمعيتی به خصوص طرفداران » اتحاد شمال«مجريان گوش به فرمان ومطيع خودرا در

ی داخلی ـ پرچمی ھا ، مليشۀ دوستمی وامثالھم بود ، تشخيص داده وآنھا را به عنوان نيرو» خلقی«احدشاه مسعود ـ 

البته ھمه نوکران مھاجمين متجاوزواشغالگرتنھا ھمين ھا نبودند بلکه ازساليان . جاده صاف کن استعماربه کارگرفتند

ی ازارتجاع دست پروردۀ خود که عمدتاً ازقشرروشنفکرتعليم يافته وتحصيل ديگردرازی به آنسو ، استعماردربخش 

ھدف امريکا . اھھای جاسوسی خارجی بودند ، سربازگيری نمودکردۀ امريکا واروپا واعضای آشکاروپنھان دستگ

آوردن دموکراسی به « اين بود تا برای خيمه شب بازی ، اين قماش جواسيس خانه زادنکاربرده ومتحدين ازب

اين مضحکه تا آن . ته باشندجامعۀ مدنی داش» مورد قبول«، قابل نمايش و» آبرومند«، عروسک ھای » افغانستان

جائی پيش رفت که حتا پکول پوش ھا ودستارپوش ھای شناخته شده ، دريشی ونکتائی به تن کرده وازحنجرۀ 

  .بلند می شد» فرياد دموکراسی«بدصوت شان 

ه خويش سقف دائمی ب» دموکراسی«که بتوانند برای خيمه شب بازی رسوای  امپرياليزم امريکا ومتحدين برای آن

نام گذاشتند که » مجلس نمايندگان«را درطويله ای ِگردآوردند و بر آن » فريادگران دموکراسی«وجود آورند ، ھمه 

، ُسم زرين ھای قالده به گردن به نفع اين يا آن قدرت جھانی ومنطقه » دموکراسی«تا امروز برای دوام نمايشنامۀ 

درمانده «ن فرو می برند؛ که البته به مصداق گفتۀ معروف ئی ، به ھمدگرلگد حواله نموده ويا ھم بريکديگر دندا

روس بچه ھای حزبی ومليشۀ يتيم ، جھادی ھا : ، درآن جمع می توان ازھرقماش خائن ووطنفروش» ودرمانده طلب

 را سراغ جديدوجنگ ساالرھای سکه واندروبوروکرات ھا وروشنفکران نو به دوران رسيده زيرحمايت اشغالگران 

ويروسم پاشی وسيع امپرياليست ھای مختلف ونوکران شان زوياھم دراثرته کمترمورد توجه قرارگرفته آنچ. نمود

جبراً درپردۀ نسيان مستور می شود ، اين واقعيت تلخ است که بين شاه شجاع انگليسی ، شاه شجاع روسی وشاه 

گونه تفاوتی  شی وخيانت ملی ھيچشجاع امريکائی ازنگاه سرشت وماھيت ارتجاعی ، خفت ، انقياد طلبی ، وطنفرو

موجود نيست واين فقط تفاوت ولينعمتان استعماری مختلف درمقاطع مختلف زمانی است که آنھا را ازھم متمايز می 

  .سازد وبس

بعدازگذشت يازده سال اشغال ، امپرياليزم امريکا ، متحد محيل وکھنه کارانگليسی آن وديگرمتحدين اروپائی 

 ازتحمل مصارف سرسام آور نظامی ، ازدياد بيش ازپيش تعداد کشته وزحمی شان درافغانستان يرغوناتوئی آن ، به 

و ضديت روزافزون مردم شان با دوام جنگ درافغانستان به دليل تلفات وھزينۀ آن ، ھيچ پيروزی ودستاوردی 

 ونقاب ازسيمای کثيف نداشته ، ھرروزی که می گذرد ، رسوائی تازه ای درافغانستان برای شان رقم زده شده

دراين ميان ھنوزھم ھستند عناصرخود فروخته واجيری که ھمزمان با ادعای . شته می شودداوجنايتکارشان بر

بودن ، با مداری گری سياسی وعوامفريبی ، به دفاع » وطنپرست«بيشرمانۀ دفاع ازوطن ، روشنفکربودن و

» بشردوستی«، » مدنيت«استعمارگران ُسرخاب ازاشغال واشغالگران برخاسته وبررخسارخشن واکراه آور

اين ُمھره ھای بی ارادۀ دست استعمارکه اکثراً با پشتاره ای ازجنايت وخيانت درحق مردم . می زنند» دموکراسی«و

درسه دھۀ اخيربه زيربال اشغالگران پناه برده اند ، بايد متيقن باشند که ديگرروند شکست وسقوط امپرياليزم 

ولی با آنھم ،  .  وفقط نقش عامل زمانی است که درتسريع آن مؤثرخواھد بودآغاز شدهزمدتھاست درافغانستان ا
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احساسات ، تمايالت وواکنش ھای منفرد حاضربه ضد اشغالگران دربين مردم ، فقط وفقط با انسجام ، بسيچ 

ی برانداختن سلطۀ ورھبری دريک ستاد ملی ـ انقالبی واقعی ، متعھد وجانبازمی تواند نويد راستين برا

ھيچ افغانی نمی تواند بدون محکوم نمودن . استعماروارتجاع وايجاد يک افغانستان واقعاً آزاد وروبه پيشرفت باشد

تجاوزنظامی امريکا ومتحدين ، واعتراف به تحت اشغال ومستعمره بودن افغانستان ، ادعای وطندوستی 

  !ووطنپرستی نمايد

  

  !مرگ براشغالگران امپرياليست

  !مرگ برارتجاع چندسرچاکراشغالگران

  !زنده باد مردم غيوروتسليم ناپذيرافغانستان

  !پيروزباد مقاومت فزاينده به ضد اشغالگران ونوکران بومی شان

  

  

  ھيوادوال کابلی
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