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  . شد اقدام ازجانب جيره خواران امپرياليزم وارتجاع ، به نشر مجدد اين نگاشتهر کشوۀبه خاطر سروصدای تجزي
  

  2012/ اكتوبر  / 17                            " آزاد افغانستان– افغانستان آزاد " به پورتال                   
  

  كبير توخي
6/3/2008     

  
اتالنتيك  " ة كشور ما ، در مجلة تجزية نقش" بيدار شويد يا فنا شويد "  - 1
  ) : 2008 جاري  در سال( ي امريكائ"
  

 از مبارز و " بيدار شويد يا فنا شويد "نوشته اي بس مهم تحت عنوان )  2008فبروري (  گذشته       در ماه  
ايشان در اثر پژوهشهاي . م را جلب كرد افغان جرمن توجه  در سايت "رحيم عزيز"انديشمند گرانقدر  داكتر صاحب 

 به تصوير مهمي دست يافتند كه از جانب )گفتاري ، شنيداري و ديداري ( مستدام  در دنياي بسيار متراكم رسانه ها 
 كه  بر (ر مرز ها  و كشور ها در منطقه اي از آسيا ييطراحان نظامي و سازندگان سياست هاي امپرياليستي براي تغ

 رنگي در  ةبه شكل نقش) شان كشور مارا نيز در آن حيطه  در حالت تجزيه نشان داده اند مبناي منافع جنايتكارانة 
  ايشان بةتحليل وارزيابي همه جان.   چاپ شده است 2008رخ  جنوري  مؤئي امريكاةگير اتالنتيك نشري مزد بةمجل

جز كه به درك من مضمون آن بيشترين مفاهيم سياسي ، نظامي ، و كشور ما دراين مقال مةدر رابطه با تجزي
  . تمجيد و توجه عميق مي باشد؛  در خور مبارزاتي و وطنپرستانه را دراذهان خوانندگان متبادر مي نمايد 
 سايت ة كه صفح پليد در همان نخستين روزيةن نقش        من بخشي از دينم را در معرفي ماهيت امپرياليستي  اي

يعني .  كردم ء جرمن را به ارتعاش نامرئي در آورده و قلب وطن پرستان واقعي را  به ضربان  انداخت ؛ ادا-افغان 
 .  فرستادم " پيام آزادي "  شماري از دوستان ورفيق ها من جمله به سايت را برداشته به كاپي آن

  
   " الس انجلس تايمز " مزد بگير ة كشور ما در نشرية  تجزية  نقش- 2

  ) :  سال پيش17در(        
  

 _ امر كه هركي در هر كجا هست  در رابطه با همين نقشه كيدي داشت بر اينأت) موسوي (       امروز رفيق مبارز 
پنجم ( چنانچه شب قبل[  واكنش  و عكس العملي جدي در رسانه ها نشان دهند _ خواند " استمزاجي "را  كه آن
كيد بجا و به أاين ت].  جرمن تماس گرفت –ش در همين زمينه نيز با سايت افغان ة بس مهمدر مصاحب) فبروري

 چاپ ناروي  كه من با آن "مجاهد ولس" ةارگي نشري  نمود ، به يكب سال پيش16خسته ام را متوجه مورد ذهن 
الي انبوه اوراق ه بلند شدم و درالب. همكاري قلمي داشتم ؛ پيش ديدگانم نشست ) براي مدتي ( نشريه در آن  وقت 
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 احياي پان "ة  مورد نظر كه نوشتةشمارو كاغذ هاي روي هم انباشته شده به تجسس پرداختم تا سر انجام به آن 
 در آن چاپ شده بود؛ دست يافتم  ازهمين قلم با اسم مستعار ارتجك"زم و سفر جنرال دوستم به تركيه تركي

 افغانستان را ة من جمله تجزيئيكه بخشي ازكشور هاي آسيااي شماره اي كه طرح تقسيم منطقه به شكل نقشه  (
 ةرا ناشرآن نشريه در شمار  الس انجلس تايمز  نشر شده و برش آنة در نشري1992 اگست 25احتوا مي نمود ودر 

  ) .  ششم  خود با چند سطر تبصره در ذيل آن  به چاپ رسانيده  بود ة صفح1371 ماه حوت و دلو سال 178
 مجاهد "(  منحوس از نشر در آن نشريه ة من دررابطه با آن نقشي ارسالةبا يك جهان تأسف كه نوشت

در هر صورت  من  آن تعريف لنيني امپرياليزم را كه .  رسيد مقاله اصالً به آدرس آن نشريه نباز ماند ويا آن  ) "ولس
ازنشر باز  " مجاهد ولس "  ة خود آورده بودم وشايد هم به همين علت در نشري) سال قبل(16در آن مقال كوتاه 

نامي نام ه بندگان راه آزادي  كشور اشغال شده اي   پيشكش رزم در نوشتار كنوني گنجانيده  با  مطالبي چندماند ؛
  :  مي نمايم  تسليم ناپذيرافغانستان

  
  : از امپرياليزملنين. ا . و  تعريف - 3

  كه در طي چند ماه "مثابه باالترين مرحله سرمايه داري ه  امپرياليسم ب" يانه اش لنين در اثر داه. ا . و
يت امپرياليزم براي  خوانندگان نوشته هايش در سراسر جهان ـيف علمي از ماه نگارش يافته تعر1916سال 

  :داده است 
 براي امپرياليسم بنمائيم بايد بگوئيم امپرياليسم تريهتااشيم تعريف حتي المقدور كواگر خواسته ب «     
 ةرا  از يكطرف سرماييك چنين تعريفي مهمترين  نكات را در بر دارد ، زي.  انحصاري سرمايه داريست ةمرحل

 اتحاديه هاي انحصاري ة چند بانك از بزرگترين بانكهاي انحصاري كه با سرمايةمالي  عبارت است از  سرماي
ست از پايان آن  سياست  اكارخانه داران درهم آميخته  شده است؛  از طرف ديگر تقسيم جهان عبارت

افت و يي سرمايه داري اشغال نشده بود بسط ماستعماري كه بالمانع در مناطقي كه از طرف هيچ دولت  
  . انتقال به سياست استعماري  تصاحب انحصاري سرزمينهائي از جهان كه كامالً تقسيم شده است 

نمايند ،  كنند ، زيرا نكات عمده را تلخيص مي  ولي تعاريف بسيار كوتاه گرچه  فهم مطلب را آسان مي
را كه به تعريف احتياج دارد  از آنها  يات بسيار مهم  پديده ايمع الوصف كافي نيست ، چونكه بايد خصوص

توانند  گز نميربنابرين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و نسبي تمام تعريف هاي كلي كه ه.  بيرون كشيد 
 بايد براي امپرياليسم  آنچنان تعريفي - يك پديده را در تمام سير تكامل آن در بر گيرند ةروابط همجانب

  :  كه متضمن پنج عالمت  اساسي زيرين آن  باشد نمود
 عالي تكامل رسيده  كه انحصار هائي را كه  در زندگي اقتصادي ةتمركز توليد و سرمايه كه به آنچنان مرحل) 1

 بانكي با سرمايه  صنعتي و ايجاد ةدرهم آميختن سرماي)  2كنند بوجود آورده است ؛  نقش قاطع بازي مي
صدور سرمايه كه از صدور كاال متمايز است  اهميت بسيار ) 3 ؛ " مالية سرماي"اساس اين  بر گارشي مالييال

كه جهان را تقسيم نموده اند پديد  اتحاد هاي انحصاري بين المللي سرمايه  داراني) 4جدي كسب مي نمايد ؛ 
 امپرياليسم آن .پايان مي رسد ه تقسيم ارضي جهان از طرف بزرگترين دول سرمايه داري ب) 5آيد و  مي

دست آورده ، صدور ه   مالي سيادت بةمرحله اي از تكامل سرمايه داريست  كه در آن انحصار ها و سرماي
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ي بين المللي  آغاز گرديده  و وده و تقسيم جهان از طرف تراستهاسرمايه اهميت فوق العاده اي كسب نم
  ».  پايان رسيده استه اري بي سرمايه دضي جهان از طرف بزرگترين كشور هاتقسيم تمام ارا

رات و ييدر درازناي اين مدت  تغ  و ،     اين تعريف از امپرياليزم كه از نگارش آن  حدود يك قرن سپري شده
تحوالت بسيار بسيارشگرف و چشمگير در تمامي ساحات علم و تكنولوژي و همينطور در مسايل سياسي و 

زيرا كه از ماهيت و اصليت ؛  كماكان با قوت خود باقيست  ،تهصورت گرف...  نظامي  و اقتصادي و فرهنگي و
  عمل  ةپيوسته است وهكذا در منصر ماهوي به وقوع نييامپرياليزم سخن گفته كه تا كنون در آن كدام تغ

  .را بر روي پوست  و گوشت خود لمس كرده اند  خاكي صحت آنةبيشترين انسانهاي اين كر
  
  :امپرياليزم در  مورد گنديدگي  ني سخ– 4
  

زدگي و  اقتصادي رو به درجاةكه درعدم توسعچون؛       امپرياليزم يعني تجاوز، يعني غارت ، يعني اشغال 
 اين رژيم اقتصادي در عين حالي كه  مانع از هم پاشي خودش از درون مي گردد. گنديدگي مي گذارد 

 نظامي مي ة آن توسعةكه الزم،  اقتصادي اش ةبه توسع)  مي زند - كه سربلند مي كند - تضادش را در داخل (
  .  از طريق تجاوز و اشغال و غارتگري مي خواهد كماكان ادامه دهد ؛باشد 

      به تلخيص يك مثال قابل توجه  در ذيل  مي توان بسنده كرد كه از همين سر بلند كردن تضاد دروني 
  :ارد در خور توجه امپرياليزم امريكا و زدن آن تضاد در نفس  خودش ، گپي د

        درست همزمان  با فرو پاشي  سوسيال امپرياليزم شوروي و از بين رفتن اين خطر خارجي كه امپرياليزم  
  ة را در مركز ديد مردم آن كشور قرار مي داد ، خشم متراكم  و فرو خورد" خطر" اين به اصطالح هامريكا هميش

با يك )  سياهان (  آن كشور]1[  شديداً زير  اشكال ستم  و استثمارملت امريكا و در پيشاپيش آن  توده هاي
بدين معني كه در جريان  ضرب و . جرقه اي در ظاهربي اهميت  شعله ور شده به حريقي بزرگي مبدل گرديد

همين شهري ( توسط پوليس  ساديست  لوس انجلس )  رادني كينگ( شتم قرار گرفتن  يك  سياه پوست بينوا 
دست  ه اتفاقاً رهگذري كمره ب)   افغانستان را چاپ كرده بود ةطرح تجزي  سال قبل خود17ة شريكه در ن

ليس وچهار پ. ه به رسانه ها كشانده مي شودئلمس. دارد  متوجه اين  لت و كوب شده  فلمي از آن واقعه بر مي
 سياهان ن موجب شورش بزرگهاي قانون شك اين پوليسةتبرئ. ئه مي شوند درنده خوي اين شهر در محكمه تبر

خشم و خروش تنها و تنها منحصر به .   ميليارد دالر گرديد 74 مبلغ ةدر لوس انجلس گرديد كه منجر به خسار
به قتل  CIA  سازمان توسط)داكتر مارتين لوتر كينگ  (  سياهاني كه يك رهبر ريفورميست شان-سياهان 

 زمامداران  ة  كه از فساد سياسي ، فساد اخالقي و عدم عالق هاي سفيد پوستئيامريكا.  نماند -رسيده بود 
 خورد و بزرگ يامپرياليست شان نسبت به آنان  به شدت به تنگ آمده بودند ، دست به تشكل   دسته ها

 كشتار هاي دسته جمعي توسط سربازان آبي ةنظامي در سراسر امريكا  به خصوص  در اياالت جنوب كه خاطر
 ةاصطالح يانكي را مردم زراعت پيش[ سپرده اند ؛ زدند   ندست فراموشيه  سمت شمال را ب هاي" يانكي"پوش 

سمت جنوب امريكا عليه تهاجم شمال كه صنعت در آن رشد قابل مالحظه اي نموده بود در هنگام جنگ 
  ].  به كار مي بردند 1865-1862داخلي امريكا 
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 ةدولتي كه در ايام جنگ سرد حربه اي بود در دست طبق       دسته هاي واكنش مذهبي در برابر كليساي 
 وجه مشترك تمام اين دسته هاي متخاصم  تفسير ها و برداشتهاي  نويني بود از  . امريكا نيز تشكيل شدةحاكم

كتاب  مقدس كه در سمت مخالفت با تفاسير و تعابير كليساي دولتي كه اغلباً  بر مبناي خواسته هاي سازمان 
برخي از اين دسته ها  در ظاهر متعصب  بودند كه در سالهاي . كرد   را بيرون مي داد ؛ سير ميسيا تفسيرش

ن  همجنس بازان را  يس جمهور كلينتئكه آدمي مثل ر(  و فساد و همجنس بازي ء با مسايلي مثل فحشا1992
ين دولتي  و سياست هاي و سقط جنين  مخالفت مي نمايند و در تقابل با  قوان) موجودات نازنيني مي  داند 

 مثال كلينيك هاي سقط  ؛ضد مردمي دولت فدرال  به  حركت هاي  مسلحانه و خشونت آميز دست مي زدند
گروهي ديگر كليساي سنتي را به آتش مي . را مي كشتند  جنين را منفجر مي كردند  و داكتران  و كاركنان آن

گروهي ديگر از اين ها آموزش هاي  تازه اي ). كشيده شد  كليسا به آتش 280 - 1996تنها در سال . (كشيدند 
 كه  بنا بر ادعاي پوليس شمار زياد جنگ افزار ذخيره " ديويد كروش" ةيكي از دسته ها ، دست. را آغاز كردند
 تن از آنان را زنده زنده سوختاند  كه اين حادثه موجب خشم و قهر بيشتر  گروه 80پوليس تقريبا . كرده بودند 

 از همين سبب  ساختمان بزرگ دولت فدرال در اوكالهما " توني مك بي "گروه  .  ي  مخالف دولت گرديدها
  1996 اخير ماه اپريل سال ةدر هفت. ستي را منفجر نمود كه صد ها نفر در اين  انفجار كشته و يا زخمي شدند 

و هاي پوليس مداخله نمودند  و از   مسلحانه در ايالت هاي تكزاس و كليفرنيا  سبب شد كه  نيرةچند حادث
  " داويز"  در كوهستان هاي  " ماك الردن "جمله يكي از دسته هاي نظامي استقالل طلب تكزاس به نام 
 از جمله ي آن منطقه را با سالح هاي سنگينخواهان تشكيل جمهوري تكزاس شده  و نيرو هاي نظامي  تمام

كردند  در صورتي كه شورشيان بدون مقاومت تسليم شوند  تسليمي نفر بر هاي رزهي محاصره كرده  پيشنهاد 
 يعني  پيشنهاد كرده اند كه مورد عفو قرار  خواهند  ، مثبتي در محكمه منظور خواهد شدةآنها به عنوان نكت

 .  شورشيان استقالل طلب تكزاس مي گويد  بايد در تكزاس يك ريفراندوم صورت گيرد ةگرفت ؛ ولي سر دست
 كيلو گرام مواد  منفجره  توسط پوليس  اف بي آي  در ايالت 300له  مقداري در حدود أن با اين مسهمزما

  معاون پوليس ايالتي گفته است  كه " گاري فينچ". كيلفرنيا كشف  و شماري در اين رابطه دستگير گرديدند
  يا مردان آزاد است  " فري  من "  ة  هستند  كه نامبرده يكي از اعضاي دست" ويليام گولر "اينها از همكاران  

 در حالي  كه در شخص نامبرده  اخيراً   دستگير شدند  و1996كه قصد آزاد كردن امريكا را داشتند و در سال 
داخل خانه اش بمب سازي مي كرد  در اثر انفجار بمب به شدت زخمي شد  و افراد  دستگير شده درهمان سال 

سسات دولتي را داشتند  و سه صد كيلو  مواد  بمب گذاري در ساختمان  و مؤ قصد به انتقام زخمي  شدن وي
له  اي خبر ها و گزارش أشبكه هاي تلويزيوني امريكا كه ازهر مس. منفجره به دست آمده در همين رابطه است 

ين هاي مفصل و سر گرم كننده  تهيه مي كنند  در تمام موارد مذكور تنها به بخش خبر هاي كوتاه در هم
  . رابطه  به يكي يا دو دقيقه خبر بسنده كرده بود 

 ة اگر به جاي خودش بگذاريم خواهيم ديد كه جامع ،و حركت هاي مسلحانه را      اين مسايل خشونت بار 
يك  افسر . رو ست ه امريكا رو به جانب يك فساد فراگير و انحطاط اخالقي و قانون شكني  و بسا مسايل  رو ب

سخنگوي  ارتش .  زن سرباز در ارتش امريكا شده است 19 متهم به  تجاوز به " سيمپسون"نام ه  بئيامريكا
 و 1995ان زن در ارتش امريكا در سالهاي  تجاوز به سرباز5000 كرد كه  كه بيشتر از ءامريكا بي باكانه افشا
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يستي از اين تجاوزات به مزد بگير امپريالة تا قبل از افشاي اين راز  هيچ رسان.  صورت گرفته است 1996
  .نظاميان زن در ارتش امريكا  حرفي به ميان نياورده اند 

  2006 در سال ئي  سربازان امريكاةرشد خود كشي بي سابق)  آمار(  از احصائيه بخشي        و حال نگاهي به 
ين رابطه   در هم1386 ]قوس[ آذر61 ة خلق ايران شمارئي نشريه سياسي چريكهاي فدا" بهمن 19 "كه 

  :  مبسوطي  را به دست نشر سپرده مي اندازيمنوشتة 
 نفر بوده كه در 97 سال اخير 26طبق آمار رسمي ، بيشترين  تعداد خود كشي در ارتش امريكا  طي  «       

.   نفر در  افغانستان بوده اند 3 نفر از اين افراد سربازان مستقر در عراق و 25.  سال گذشته رخداده است 
فسراني بوده اند  كه در اشغال نظامي عراقي و يا افغانستان  شركت داشته اند ؛ اما ا آنها نيز سربازان و يا ةقيب

 102 كه اولين جنگ عليه عراق صورت گرفت  1991در سال . سر مي بردند ه در هنگام خود كشي در امريكا ب
 1991 رسمي ارتش امريكا  نسبت به سال از آنجا كه تعداد پرسنل. نفر در ارتش امريكا خود كشي كردند 

 سال 26 باال ترين رقم در 2006كاهش زيادي يافته  ، درصد خود كشي ها نسبت به تعداد پرسنل  در سال 
  .اخير مي باشد 

 گاردين  در گزارشي در مورد مشكالت رواني  و خود كشي پرسنل  ارتش امريكا  ةست روزنام آگ17 ةدر شمار
كرده بودند در ) ناموفق (  اقدام به  خودكشي 2006 نفر از كساني كه  در سال 948 نوشته شده است  كه

وز اختالفات  سرباز هر ماهه  به دليل بر40 تا 20و بين .  بستري شدند) سرويس عقلي و عصبي ( تيمارستان 
  . از عراق يا افغانستان به امريكا بازگشت  داده مي شوندرواني

 است  كه بيش از نيمي  از سربازاني كه خود كشي كرده اند  ، به دليل نافرماني از     در گزارش گاردين آمده
مثل  اضافه كاري ، عدم پرداخت حقوق ،تنبيه بدني ، و يا ( افسران خود  تحت يكي ار انواع تنبيهات  

 اين واقعيت در گزارش رسمي  ارتش امريكا نيز  نكاتي ذكر شده  كه خود گوياي. قرار داشته اند ) بازداشت 
است  كه دولت امريكا به دليل افزايش آگاهي مردم و عدم حمايت آنها از جنگ ، با كاهش متقاضيان خدمت 

 رو شده و ناچار است  كه ضوابط استخدامي خود را ناديده گرفته وحتي معتادان به مواد مخدره در ارتش  روب
 نفر از سربازاني كه در 10000شن گشته كه بيش از رو... و بيماران عصبي را  نيز به استخدام ارتش درآورد 

اشغال عراق و افغانستان شركت  كرده بودند نيز از بيماري رواني شديد رنج برده و در خيابانها زندگي مي 
  نفر آنها در جنگ ويتنام  200000كه بيش از (  نفر سرباز سابق ارتش 400000طبق همين گزارش . كنند 

  » يان بيمار و رواني و بي خانمان هستندگدا) شركت داشته اند 
   واقعيت اين داده ها و ارقام مي رساند كه افراد  ارتش امريكا با تمام درنده خوئي  خود از كشتار مردمان بي 
گناه افغانستان و عراق  دل خوشي نداشته بناچار و از روي اجبار اقتصادي شامل اين ارتش شده مرتكب جنايات 

موريت شان اشكال كشتار هاي فردي و دسته جمعي أعظيم انساني مي گردند كه در انجام  مو فاجعه هاي بس 
البته آناني ( مقتولين همواره در نظر شان به حركت در آمده موجب بر هم خوردن تعادل رواني  اينان مي گردد 

ين همه عذاب روحي و و راه بيرون رفت از ا) كه قبال از استخدام به ارتش  ازمشكل رواني رنج نمي بردند 
نشانگر تداوم ) ارتش(بحران رواني و اخالقي در اين ركن بس مهم . جسمي را در خود كشي مي بينند  

همينطور تجاوز افسران پائين رتبه و يا بلند رتبه در ارتش به . گريگنديدگي سيستم بوده مي تواند نه چيزي د
ي ازتعفن اين گنديدگي را تداعي مي يگر سرباز شكل د يعني زنان ،هم گامان و هم قطاران و همسنگران خود
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مي توان گفت كه امريكا  با تهاجم و اشغال نظامي  كشور هاي كوچكي مثل افغانستان و عراق در واقع امر . كند 
 و ضعف ئيعنوان كردن تروريزم توجيهاتي است كه بر نارسا. بر ضعف نظاميگري خود سر پوش مي گذارد 

وي هم اكنون قادر نيست با قدرت هاي اقتصادي امروزي مثل جاپان اروپا ، .  صحه مي گذاردسياسي  امپرياليزم
 روز تا روز در برابر اينان ضعف و ناتواني اش نمايانتر مي  .روسيه به خصوص چين و حتا هند  به مقابله بر خيزد

ب و گنديدگي دروني اش  جلوگيري گردد تقال و تالش مي ورزد تا با تصرف و تسلط بر منابع انرژي از اين التها
 بيرون شده از مدار شوروي ئي كشور هاي آسياة امپرياليستي ؛ وحدت دوبارةفكر وحدت اروپا با روسي. نمايد 

وحدت هند  با هر دو كشور مذكور، چون خوره مغز ،  كنوني ؛ وحدت امپرياليزم چين  با جاپان ةسابق با روسي
  .  مي خورد را امريكا جنايتكارليزماستخوان اقتصاد و سياست  امپريا

ر ال ميليارد د3196 شركت كالن وجود دارد كه كل  حجم سرمايه در گردش آنها 62) جاپان( در ژاپن   «       
 شركت كالن 53حاالنكه در امريكا . ر است ال د ميليارد46 اين شركت ها در مجموع ةسود خالص ساالن. است 

ر است  به عبارت ديگر در ال د ميليارد98 آن  ةد دالر كه كل سود خالص ساالن ميليار1998 معادل ةبا سرماي
 225 كمتر از ژاپني هاست ، سود آنها  در صد27 در حدود ئيحالي كه سرمايه درگردش شركت هاي امريكا

 شركت هاي امريكائي  در ةبه عبارت ديگر حجم سرماي .  بيشتر از سود شركت هاي ژاپني است در صد
 . تقريباً سه برابر و نيم شركت هاي ژاپني سود دهي دارنديعني ،    در صد359 با شركت هاي ژاپني مقايسه

اين تفاوت عظيم در سود دهي بدان جهت است  كه شركت هاي ژاپني  به كار گران و كاركنان خود سه برابر  
شتهاي سيري ناپذير هيأت اين حس زياده طلبي و ا. و نيم  بيشتر حقوق مي دهد  تا شركت هاي امريكائي 

ورت يك خصلت نهادي امريكا در آورده ـرا به ص ارت ثروت آنانـران  و غـاوز بر ديگـ امريكا  تجةحاكم
   . » . است

       ارقام و داده هاي فوق كمال بي رحمي و درنده خوئي امپرياليزم امريكا را در حق مردم خودش به وضاحت 
 سرمايه داران امريكا در كشور هاي آسيا ، افريقا و امريكاي ةبه صدور سرمايگپ و گفت راجع . بيان مي دارد 

 زحمتكشان اين ةالتين و بلند رفتن ترند وحشتناك در گراف سود هاي خالص آنان كه ازاستثمار چندين الي
  . گريكشورها كسب ميكنند ؛ باشد به مجال د

  
  : كشور ما و تاجيكستان ة تجزيةنقش - 5

  
  منطقه را مطابق ةر نقشييتغ)  تجاوز و اشغال نظامي كشورها(ستراتيژي اليزم امريكا بر مبناي همين        امپري

وقتا فوقتا در ديد رس  مردم منطقه در گام نخست  قرارداده ) و قسماَ شركايش (   خودةخواست منافع آزمندان
 ديگر توده هاي در خون و  نمايد و از جانب تقسيم  ارزيابي تا از يك سو واكنش مردم را در برابر اين،و مي دهد 

كه خود طي ساليان متمادي توسط اجيرانش مثل حكمتيار و سياف و مال محمد عمر (  ما را ة آتش فروبرده شد
 توافق اين ةهمچنان  امريكا در زمين. به ديدن آن عادت دهد ) را فراهم ساخت   آنةو ساير وطن فروشان موجب

 در پايگاه هاي نظامي متروك شوروي سابق از مدتها پيش كار تداركاتي به تش متجاوزشكشور با پياده كردن ار
به خاطر ( خاطر جلب خشنودي رهبران آن جمهوري ها را انجام داده بود كه بخشي مهمي از آن كار تداركاتي 
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گران ي از خاك درا همين تقسيم و تقسيم بازي و حاتم بخشي ها) اشغال دايمي پايگاهها نظامي در آن كشورها 
 بود تا ترسيم نقشه و چاپ  و نشر ستان را به اين كشورها وعده دادهيعني بخش هاي از پيكر افغان ، مي سا خت 

البته (  اش تلقي شده بتواند " حسن نيت "  به اصطالحيد اينه هاي امپرياليستي مؤ توسط رسان1992آن در 
انتقال حدود ). گر دارديگر آن نياز به وقت و نوشته ديهاي داين يك بعد قضيه بوده مي تواند و شكافتن بعد 

 عالوه بر چهل هزار تن مهاجر قبلي ، كه در بين شان به صد ها تن عوامل اطالعاتي هپنجاه هزار تن مهاجر، ب
 وارد خاك افغانستان 1992مبر  دس– 1371 قوس 17به تاريخ كه كشور تاجيكستان و روسيه وجود داشت 

شبكه هاي جاسوسي تاجيكستان در افغانستان كه در  و  عوامل روسي يعني باند شوراي نظارگرديده توسط 
 به همين منظور...   مسعود دستي داشتند درمناطق شمال افغانستان چون قندوز ، سمنگان و –دولت رباني 
 افغانستان  به ميان ال الحاق شمة در زمين"ملل متحدي" تا در آينده هرگاه ريفراندوم ،جا شدنده تقسيم  و جاب
 كه تحت افسون و ن تاجيكي كه به هويت افغاني دست يافته اند همراه با تاجيك هاي افغانستانآيد مهاجرا

 چون كشور " مسالمت اميز "ار گرفته اند يكجا  گويا به گونة ي مثل لطيف پدرام ها قرتبليغات جواسيس
  .را به تاجيكستان ابراز دارند چكسلواكي الحاق شان

  يك وطن پرست  دانشمند ، دلير و مبارز ةنجر كه بار نخست ازح" و يا فنا شويد  بيدار شويد"       شعار 
فرياد شده ، و اين ، در واقعيت امر از جمله شعارهاي بسيار مهمي  است  كه نياز مبرم خلق هاي در بند 

الح هاي مرگبارقويترين قوت هاي افغانستان اشغال شده را مي رساند  كه هر دم و هر لحظه دراثر آتش س
 ئيخلقي ، پرچمي  ، خادي ، سازا( گردن شان ه  بوكشان قالده ب و زير ركابيئيپرياليستي جهان در همسوام

 كشور شان  ةبه هالكت مي رسند و منابع و داشته هاي پيدا و ناپيدا و دست نخورد) وباند هاي اخواني و طالبي 
س امپرياليزم درنده خوي و جنايتكار امريكا  أدر ر ، همين قدرت هاي چپاولگردر معرض تاراج و غارت و نابودي

  ؛ قرار دارد  سر زمين واحد و يكپارچه و باستاني شان  ؛ مي باشد ةكه در فكر و ذكر تجزي
 آزادي  ة فرزندان  اين سرزمين  استعمار شكن كه ماركس آنان را  تشنئي        بلي، بيداري وحدت  و همسو

 ملل جهانش خوانده ، نياز ة به ستايش گرفته و پيشگام مبارز1919داده و لنين وصول استقالل شان را در لقب 
    .زمان اشغال و اسارت مي باشد

  
   ! افغانستان ميسر نيست واقعيآزادي  راستين ؛هاي  . )ا. ل . م (  حزب كمونيست بدون وجود يك

  !انستانپارچگي مردم و كشور افغ زنده باد وحدت و يك
كه آغشته به خون خلق هاي افغانستان ، ه باد ماشين عظيم جنگي امپرياليزم امريكا و ناتو شكست

  !جهان مي باشدخلق هاي عراق و 
  
گونه  اي  گرفته ارتش ه ش  روسيه را ب حريفةروريزم بين المللي  موافق نبرد با تةامپرياليزم امريكا به بهان] 1[ 

ي از ارتش خودرا در پايگاهاي نظامي سابق ارتش شوروي  در ئ بخش هاه بعداًخود را  داخل كشور ما كرد
كه وعده  با آن. متمركز كرد  )  "در هم كوبيدن تروريزم جهاني"( جمهوري هاي آسياي ميانه  به همين بهانه 

 موقتي  خواهد ةادداده بود كه صرفاً براي نقل و انتقال نيرو به افغانستان از اين پايگاههاي حاضر و آماده استف
 . در مورد ترك دادن آن پايگاهها حرفي هم به ميان نمي آرد اما با گذشت سالها از آن تاريخ  اصالً ؛نمود


