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  برگشت امپرياليسم روس به افغانستان
  

وی جای خود را به سوسيال امپرياليسم شور.  افغانستان در سه دھۀ اخير، دست به دست استعمار گشته است

خروج اجباری اما قسمی عساکر امريکا و ناتو از افغانستان بعد از .  امپرياليسم امريکا و استعمار انگليس و ناتو داد

الم آباد و نه البته نه اس.   شووينيسم  روس را ميھا خواھد ساخت–، بار ديگر زمينۀ برگشت امپرياليسم ٢٠١۴سال 

اين قدرت ھا ھم به تاخت و تاز خود در افغانستان ناتوان و مستعمره .  ماندر خواھند  نظاره گتھران و رياض صرفاً 

 خواھد کرد و  ء، سلول ھای خفتۀ خود را دوباره احيا) KGB(اف اس بی خلف کی جی بی .  ادامه خواھند داد

 سياسی نظامی اش مزدورن سابق خود را در خلق و پرچم ھمراه با پيروان احمد شاه مسعود و ربانی برای يورش

 اش برای بقاء و ادامۀ حيات غير شرافتمندانۀ شان ھم به ھرگونه هحامد کرزی و برادران آلود.  بسيج خواھد ساخت

خيانت به ميھن قوم ونژاد و مذھب نمی .  خيانت تن در داده و چند صباحی خود را در اختيار روس قرار خواھند داد

  .شناسد

روسيه تصميم دارد که بعد از خروج قوای غرب از افغانستان به "بر گزارش داد که م نو٢٠به تاريخ سايت پراودا 

حامد کرزی مزدور که توسط سی آی ای در سال ."  اين کشور بر گشته و فعاليت خود را استحکام و توسعه بخشد

نگی روسيه در  به اريکۀ قدرت رسانيده شده است، آمادۀ ھمکاری بوده و ھدايت داده است که يک مرکز فرھ٢٠٠١

تجاوز امريکا و ناتو افتتاح خواھد م  يعنی زمان خروج قسمتی از قوای ٢٠١۴اين مرکز در سال .  کابل اعمار گردد

 پرچمی تلقی می –اين يک خبر و حادثۀ دردناک برای تمام قربانيان تجاوز شوروی سابق و مزدوران خلقی . شد

کتيکی را موقتی می نفوذ خود پنداشته و عقب نشينی ت در حوزۀ  افغانستان راهشوروی و يا روسيه، ھميش.  گردد

قشر حاکم افغانستان در گذشته بعد از شکست استعمار برتانيه در ھند، به مسکو  رو آورده که روزگاری ھم .  داند

 را ترديدی نيست که کرزی و ساير مزروران اجانب محاسبۀ جديدی در پيش دارند و بازگشت روسيه.  ماندگار شدند

ممکن کرزی به اين تصور باشد که توانائی و مھارت بازی ھای سياسی را در .  خواه به رضا و يا اجبار می پذيرند

بين قدرت ھای جھانی دارد و طوری ھم جلوه گری می نمايد که گويا او شخص ملی گرا و مستقل است و در 

ھم در ساليان اخير حيات سياسی اش به چنين نجيب .  تصاميم مھم سياسی منافع افغانستان را در نظر می گيرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

حاميانش تا اکنون ھم مذبوحانه تالش می .  از خود در تاريخ به جا بگذارد"  نيکی"ابتکارات کودکانه دست زد تا نام 

  .     ورزند اما چيزی نصيب شان نمی شود

 روسيه است به خاطر دارند که حقه مردم ستم کش ما ھنوز خاطرۀ تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی را که سلف ب

بار  بھتر است که يک.   پرچمی مھين را به نابودی کشانيدند و مردم ما را تکه تکه کردند–چطور مزدوران خلقی 

شوروی به خاطرات جانکاه زن مبارز افغان محترمه رحيمه توخی نظر افگند تا يک نمونه ای از شرارت و قساوت 

که وجدان  فرقی بين استعمار شرق و غرب و تجاوز امريکا و شوروی نيست به شرط آن.  ش را فھميدو مزدوران

مصيبت ناشی از تجاوز شوروی و . سالم انسان ھای شريف و عاری از خيانت به کشور مالک قضاوت قرار گيرد

 خاک ما را در دامان  کثيف  پرچمی بر مردم و کشور، افغانستان را سال ھا به عقب برد و–حاکميت خاينان خلقی 

  .  تاريک انديشان تاريخ انداخت

 جھانی افغانستان را بين خود تقسيم کرده و منافع يک ديگر را در عدم موجوديت يک نظام مردمی  یشايد قدرت ھا

 تواند چيزی ديگری ين صورت، نظام دست نشانده در کابل به جز تماشاگرنمیادر.  و ملی در کشور احترام نمايند

شوروی سابق ھم برای تخريب کشور ما از فعاليت ھای کلتوری آغاز نموده بود که باالخره به تجاوز و .  باشد

 موزيک، زبان روسی، رقص و ساير فعاليت ھای ھنری ظاھراً در مرکز کلتوری روسيه  .  اشغال افغانستان انجاميد

اظھار )  Andrey Avetisyan(روسيه در افغانستان سفير .  اين تازه اول کار است.  به مرحلۀ اجرا در خواھد آمد

با اين گفته، روسيه به مقامات نظام پوشالی کابل می ."   خواھيم ماندهما در منطقه ھستيم وبرای ھميش"داشت که 

ين خصوص تصميم می ااين ما ھستيم که در.  فھماند که شما نقشی در آمدن و نا آمدن ما در افغانستان نخواھيد داشت

سيس روابط نيک ھمسايگی، از عنصر فرھنگ شروع أبرای ت"سفير روسيه ھمچنان خاطر نشان ساخت که . مگيري

  .سيس مرکز فرھنگی فقط برای امپرياليسم روسيه اعمار خواھد شدأت."  می کنيم

 اکتوبر ٢٩يکی از قومندانان  قوای ايساف در  افغانستان به تاريخ .  عنصر سياسی و امنيتی را ھم بايد در نظرداشت

ليت ما نيست که از افغانستان در واين مسؤ.  ما مجادله عليه تروريزم استۀوظيف" خاطر نشان ساخت که ٢٠١٢

دھد که در صورت  که اين گفته وضاحت ندارد، اما حد اقل نشان می باوجودی." مقابل  حمالت خارجی دفاع نمائيم

پس .  زی به افغانستان، ناتو از افغانستان دفاع نخواھد کردتجاوزات پاکستان و ايران و ساير کشور ھای آسيای مرک

 را با  آوردن دوبارۀ روسيه پر کند و کشور ھای متجاوز ءدولت مزدور و ضعيف کابل سعی می ورزد اين خال

يار دولت کابل بايد بداند که با دم شير بازی کردن، خودش را به د.  ھمسايه را از تاخت و تاز در افغانستان باز دارد

  .عدم خواھد برد

 افغانستان - ترکمنستان(کمپنی ھای روسی در پايپ الين تايپی .  عنصر اقتصادی ھم می تواند در محاسبه داخل گردد

اين تحول ايجاب می .  سرمايه گذاری نموده و دولت روسيه ھم نقش خود را در آن بازی می نمايد)  ھند– پاکستان –

  .   نمايدء استخباراتی خود را دوباره احيایان حضور يابد و دستگاه ھاکند که روسيه فعاالنه در افغانست

 استخباراتی اف اس بی، عمال سابق شوروی و گروه ھای یبا برگشت روسيه به افغانستان و توسعۀ فعاليت ھا

.   افتاد خفتۀ کی جی بی سابق بارديگر به تکاپو خواھندیجمعيت اسالمی و شورای نظار جان تازه گرفته  و سلول ھا

 پرچميان آواره ومنتظر، روانۀ افغانستان خواھند شد و نقش مزدوری و پايبوسی خود را از سر خواھند –خلقيان 

  .گرفت

 

 


