
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  زنده ياد رھبر: نويسنده

٢٨/٠١/١١  

 تبانی و ترور
                          

  
  

  
  »رھبر«زنده ياد شھيد پروفيسرعبدالقيوم 

  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 افغانستان ، ائتالفات و تناقضات تازه ای درخطوط ۀمسألقات بين المللی روی ئی پيرامون توافھمزمان با گفتگو ھا

مود خود را در صف بندی ھای درونی مقاومت ، چنانچه فی مابين مقاومت و دشمن ، پديدار گشته است  که ن

يروھا  نظامی ن–چنانچه در آرايش جديد سياسی " حل سومی"قتی ويا و، در رابطه با حکومت ائتالفی ، مسياسی

ويژه عليه ه ولی آنچه درين ميان برجستگی و اھميت دارد موج تروريستی است که عليه مردم و ب. نشان ميدھد 

نيروھای ملی وانقالبی سر کشيده است و تفسير خود رادر تعقيدات وتشديد اوضاع سياسی جنبش آزاديبخش ملی ما 

  .می يابد

  :استعمار به ايجاد ترور و وحشت نياز دارد

مار سر نوشت و مقدرات مردم را لگدمال می کند ، آزادی آنھارا می ربايد ، تاريخ مردم را تخطئه مينمايد ، به استع

استثمار بيرحمانه توده ھای مليونی مردم می پردازد و برای حفظ  موقعيت مسلط استعماری را ه ھا و وسايل 

  .متعددی را بکار می بندد 

 – انتقال مدنيت –مردم را تحميق کرده  تھاجم خود را بر کشور مورد تجاوز اگرچه استعمار ھمواره می کوشد تا 

 - و– انسانی – وانمود سازد ، پرده ای افسانه ای – ودفاع از انقالب – ھمکاری برادرانه –کمک انساندوستانه 

 انگيزه ھای  چپاول و آدم کشی خود بگسترد، چنانچه می کوشد از طريق دامن زدن به، را بر غارت–مند  رسالت

 ةً ولی تجارب تاريخی نشان داده است که استعمار عمد. مادی ازطريق قشر طفيلی در ميان مردم نياز مند راه باز کند

  .  آنھا را از مبارزه و مخالفت باز دارد ،واساساً می کوشد از راه ايجاد ترور و وحشت در ميان مردم

 استعمار و مزدوران او پايه و اساس ۀليات انتقامجويانگسترش ترس و رعب درميان مردم و ايجاد خوف از عم

سياست استعماری است ـ سياست زمين ھای سوخته ـ فاشيسم ھيتلری در زمان جنگ عمومی دوم و قتل مردمان 

حمله بر زندگی شخصی وتفتيش عقايد  بيگناه ، کوره ھای آدم سوزی ، کشتارمردم بدون محکمه ودفاع قانونی،

لمان را اقتدار فاشيستی نازيھا ضرورت اجتناب ناپذير بود که بدون آن نازيھا نميتوانستند ملت ھمگی برای رسوخ ا

  . بدون مقاومت به کشتار ملت ھا و توده ھای مليونی ديگر وادارند

خاطردارند که چگونه چوچه سگان روسی ه اکنون ھمگی ب. در کشور ما نيز وقايع نظير آن فراوان ديده شده است 

قتل عام کيراله در واليت کنر برای اين به وجود آمد که ضرب شستی . رسيده بر خانه وجان مردم ريختندقدرت ه ب

ھدف جلوگيری ازگسترش شورش مردم عليه مزدوران ه قتل عام مردم ھرات ب. برای قريه ھای ھمسايه نشان دھد 

ست زحمايت نيروھای سازمان ما رويداروسی آغاز يافت ، قتل عام مردم وريش سفيدان کلکان برای ترساندن مردم 

که در ھر کدام ھزاران تن پير مرد ، جوان ، کودک وزنان را ... گرفته شد ، قتل عام باميان، قتل عام دره صوف و 

ه اکنون ھمگی ب. ضروری دا نسته ميشد " خلقی " قتل عام کردند ، ھمگی برای رسوخ اقتدار دولت دست نشانده  

 نظارت خانه ھا، توقيف خانه ھا ، محابس صدارت وپلچرخی، برای لست گرفتن افراديکه ولينؤخاطر دارند که مس

  .شبانه برای تيرباران برده می شدند ، می آمدند و دسته دسته مردم را بدون محاکمه وپرسش به کشتارگاه می بردند

سر بريده " بدون محاکمه " امين جالد لست دوازده ھزار زندانی سياسی را اعالم کرد که دولت تره کی آنھا را 

وقتی امين توسط عساکر روسی به قتل رسيد ، ببرک . خود ربود " استاد " ولی خود در زمينه گوی سبقت از . است

يکمليون تن را بيگناه کشته است ولی از آنوقت تا اکنون دھھا ھزار کشته و  مزدور اعالن کرد که امين بيش از

ھزاران . ود را ترک گفته واز بيم ارتش اشغالگر به کشورھای بيگانه پناه برده اند خۀمليونھا تن ديگر خانه و کاشان

تن ديگر در زندانھای جھنمی روس شکنجه می بينند وکشتار اطفال ، زنان و مردمان بی دفاع مناطق مسکونی به 

  . مقياس بی نظيری افزايش يافته است 
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  .ی را داشت آيا ميتوان از ارتش اشغالگر استعماری انتظار ترحم

  . درکجای دنيا ارتش استعماری بر خلق کشور مستعمره ترحم داشته است

 امين –چ صورت با شيوه ھا ی اختنا قی تره کی يھه و اختناق روسی بعد از تھاجم مستقيم روس ب شيوه ھای ترور

کروز ھم نمی توانست چه استعمار روسی حتی برای ي. ويا شيوه ھای استعماری در کشور ھای ديگر تفاوت نداشتند 

موج .  بر ترور و کشتار توده ھای مليونی مردم به زندگی نکبت بار خود در کشور ما ادامه دھد ءبدون اتکا

سازماندھی ميشود و از بمباردمان ھوائی . ب. گ . تروريسم دولتی وبين ا لمللی روس که توسط دستگاه جھنمی  کا 

وجود آوردن زندان ھای ه ه جات و قصبات بی دفاع کشور ما ، بمناطق مسکونی تا حمالت کوماندوئی بر قري

 روانی وفزيکی تازه ، گسترش شبکه ۀع شيوه ھای شکنجوحشتناک تيپ روسی در مناطق و واليات مختلف ، اخترا

تالشی مداوم و زندانی کردن بدون دليل ، استعمال بم نا پالم وکيمياوی وماين  ھای جاسوسی در سراسر کشور ، 

و وحشت روس را در مقابل توده ھای  ضد پرسونل عليه مردم عادی را احتوا می کند وھمگی اشکال ترورھای 

ه  ارتجاعی امپرياليسم روس است که باء قھر  ضد انقالبی و ماورۀماھيت اين ترور نشاندھند. مردم ما نمايش ميدھد 

 امپرياليسم ۀافع ازمندانه و استعمارگرانغرض تحقق منه ضد منافع مردم وبرای سلب آزادی توده ھای زحمتکش وب

 زمينی نيروھای مزدور ، فعاليت – ارتش اشغالگر، حمالت ھوائی ۀفعاليت ھای سرکوبگران. روس اعمال ميشود 

زندانھا ومحکمه ھای اختصاصی ھمگی درواقع امتداد ... وڅارندوی، کميته ھای دفاع ، خاد ، . ب. گ. گسترده کا

که چگونه يک ابر قدرت امپرياليستی با تکيه  بر نيروی نظامی خود و  ا لمللی رانشان ميدھداين ترور دولتی وبين 

ی جنگد و در برابر ملتی تسليم ناپذير و قھرمان خاطر آزادی مه  ، در کشوريکه ب با استفاده از تمام امکانات قھری

ھم اکنون بيش از . مارا به انقياد واداردمجوئی کور دست ميزند تا مردم وحشت وانتقا  ايجاد ترس و،نیکبه دھشت اف

 قربانی اين ترور گسترده واختناق – از پير مردان وجوانان ، زنان و کودکان –يک مليون تن از فرزندان کشورما 

ميان کشورھای ھمسايه وميزبان بم گذاری وحمالت ھوائی آن حتی در ۀ بی نظير امپريا ليستی شده اند ودامن

حمالت ھوائی بر مرزھا و بم گذاری  در درون شھر ھای پاکستان که . ان ، نيز امتداد می يابد ن ما ، پا کستامھاجر

 بين المللی و دولتی امپرياليسم روس است که ۀدر اين اواخر کسب شدت کرده است در واقع امتداد آن  ترور گسترد

مال می شود و اکنون مردم مظلوم ما  آن ھمه روزه اعۀدر افغنستان عزيز ما به شکل مداوم  ، گسترده وھمه جانب

  . م نميگذارداومردم بيگناه پاکستان را در آنسوی مرز نيز آر

  :يستی جديد البته چندگانه است رھدف از اين موج ترو

ی بيگانه رياليسم روس فراری شده و در کشورن که از دست امپاترس، وحشت واختناق در ميان مھاجراوالً امتداد 

 خود را ۀحتی اگر خانه و کاشان. اين مردم بدانند که امپرياليسم روس دست از سر آنھا برنميدارد . پناه گزيده اند 

  :ترک کرده به کشورھای ديگر نيز پناه ببرند ازانتقامجوئی امپرياليسم روس نمی توانند فرار کنند 

ه ای در مظان اتھام ھمکاری با اين بم گذاريھا ميتواند  مجموع سه مليون مھاجر افغانی را در پاکستان بصورت کتل

ن افغانی و برادران ااجردستگاه  ھای جاسوسی روس قرار دھد و بد ينصورت تخم بی اعتمادی را در بين مھ

  .  بکارد –ی کرده اند ئ که از آنھا مانند برادرپذيرا–پاکستانی شان 

وليت اين بی ثباتی راھم نه ؤسازد و مساين بم گذاری ھا ميخواھد کشور ميزبان وبرادرما پاکستان را بی ثبات تر ب

ن افغان در ايت ومحروميت مھاجرشروی امپرياليسم روس بطرف جنوب بلکه در بود وباش توأم با مجبوريدر پ

  . خاک پاکستان وانمودسازد 
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ۀ اين بم گذاری ھا ميخواھد به دولت ومردم پاکستان پيام قھرآميز امپرياليسم روس را انتقال دھد که به اراد

در غير آن سياست سازان . نستان گردن بگذارندا امپرياليسم روس مبنی بر تسلط بيچون وچرای آن در افغۀزورگويان

خواھند کرد وآتش جنگ تجاوزی خود را به شھر ھای پر ش افروزی در افغانستان بسنده  نجنايتکار روس تنھا به آت

الخره اين بم گذاری ھا ميخواھد  تضاد ھای اب.  ھستند جمعيت پاکستان نيز امتداد خواھد داد ودر اين کار قادرھم

 پاکستان را به نفع خود آرايش بدھد تا در آينده و در وقت مناسب از راه تفاعل اين تضاد ھا ۀاجتماعی وسياسی جامع

ه  ب– شايد ھم به اشکال جدی تر ودردناکتر آن –واز طريق عوامل مزدور خود در پاکستان تراژيدی افغانستان را 

  . پاکستان امتداد بدھد 

  : از گريبان استعمار روس سر بيرون می کند،ارتجاع باايجاد ترور

  . ارتجاع در طول تاريخ ھماره چوبدست آماده وبی آزرم استعمار بوده است 

دست عوامل بومی ه طور مستقيم توسط استعمار بلکه به  مال مشک عالم ھا و ميربچه ھا نه ب،خون ميرمسجدی ھا

  . خته شد آن ري

سرنوشتی اين سرشتی وھموی ھمرتضاد ھای مرحله ئی ميان استعمار معين وجناح مشخص از ارتجاع نمی تواند بر

  . ند کلت ما و مردم قھرمان ما پرده بيفدو دشمن خونخوار م

 دو  بنابر اوضاع و شرايط مشخص- ويژه بعد از کودتای ننگين ھفت ثوره  ب– کشور ما ۀارتجاع ھار ولجام گسيخت

کمک اربابان خارجی خود ه  مردم ما بۀباره سر بلند کرده است وميخواھد با استفاده از مبارزات قھرمانانه و دليران

طور کامل بدست بياورد ويا درصورتيکه اين امکان منتفی گردد ، با استعمار روس ه  خود را بۀقدرت از دست رفت

ھم اکنون جناحھای مختلف ارتجاع مشغول . گدمال نمايدسھيم وسرنوشت مردم مارا ل" تقسيم قدرت" يکجا در 

ترازو ".دست آورنده ساخت و باخت و چانه زنی با امپرياليسم روس اند تا درتقسيم قدرت آينده جايگاه نسبتا بھتری ب

 خود فروشی را ماند که ھم از گذشت روزگار ۀ تھوع آورعجوزۀھای آنھا نيزکرشم"  گفتنهن" ھا و " بر زمين زدن

به رسوائی کشيده " به ھر قيمتی "ود در دل مأيوس است وھم با گذشت زمان حرص شھوتش برای استفاده جوئی خ

 جوان وسرسخت عقب گرائی وارتجاع که ديروز دست در دست امين خونخوار ۀچه کسی شک دارد که نمايند.است 

منتھا اگر ديروز اين .   دھد هزلزلی راخود ته حاضربه تقسيم قدرت بود ، اکنون در تقسيم قدرت با نجيب خاديست ب

  . ستی نشان داده شودي درھمگونی تروردی نمايان ميساخت ، امروز بايه ئتوافق خود را در ھمخونی قبيل

مذھبی ۀ  خودرا در لفاف–ارتجاع باھمه جناح ھای آن . تروريسم ارتجاعی مشخصه خود را درپوشش مذھبی می يابد 

  .  استفاده نمايدوء خود سۀپاک دينی مردم ما برای منافع آزمندانه وجنايتکارانپوشانده است تا از احساسات 

ارتجاع تمام نيروھای مترقی، انقالبی و مستقل را با چوب تکفير ميزند و اغواگرانه نيروھای دلير مقاومت ملی را 

محراب آزادی برای که بھترين ، آگاھترين مصمم ترين وپر آوازه ترين رھبران جنبش آزديبخش ملی مارا در 

اعال ميه ھا وبرنامه ھای ننگين اين . قربانی پيشکش کرده اند ، در صف پرچمی ھا ، خلقی ھا وستمی ھا قرارميدھد 

  . ، افغان ملتی ، مساواتی وعناصر مستقل، ھمگی را به کفر و الحاد متھم ميسازد"شعله ئی "گروه ھميشه 

و از آنھم گذشته ھر کدام ازين . ان پرچمی و خلقی قرار ميدھد وتمام مخالفين سياسی خود را در صف وطنفروش

 وحديث بارھا ثابت کرده اند که تاحزاب در آغواگری و عوامفريبی خود تا آن حدی پش رفته اند که ھرکدام با آي

  جز خود ايشان کافر، ملحد و دشمنان اسالم اند إه تمام احزاب ديگر ورھبران آنھا ب

 سياست مقاومت ملی ما جريان دارد ، درپھلوی امپرياليسم ۀکنون به نام مذھب در صحن سياسی که اۀاين سفسط

چه اين سفسطه سياسی عوامفريبانه در لباس مذھب . روس بزرگترين ضربات را بر پيکر مقاومت ما زده است 
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 ما ۀ بين جامعآنچنان محيط خفقان آور ورعب انگيزی ايجاد کرده است که ھزاران تن از جوانان روشنفکر وروشن

که با ھزار آرزو ازچنگال امپرياليزم روس گريخته اند تا به صفوف مقاومت بپيوندند ولی جو ترور و وحشت ايجاد 

 کرده اند در  آنچنان ترسناک وھول انگيزبوده که آنھا کمتر جرأت–خصوص در پاکستان ه  ب–شده در پشت جبھه 

  .نند کآنجا رحل اقامت بيف

 مردم ما ميگذرد ، ارتجاع با استفاده از اوضاع مساعد منطقه وبين ۀال از مقاومت سلحشوراناکنون که مدت ده س

دفتر "  اداری تکميل کند، که درھرکدام از اين احزاب ۀخود را درساح" شبه دولتی" الملی توانسته است زير ساخت 

دفتر "قابل تذکر است اينکه درين آنچه در ين ميان . جايگاه بخصوصی دارد ... و "  کشف وخبرۀشبک" "اطالعات 

ولين وھمکاران جامی گيرند واز جانب ديگر ؤ بد نام ترين ومشکوک ترين عناصر به عنوان مس،ھا" شعبه"ھا و" 

 ، بلکه به عنوان تازيانه ای هخنثی کردن فعاليتھای روسی وخاد نھا جائی برای کشف و" شعبه "ھا و " دفتر "اين 

  . ر مقاومت ملی نقش بازی می کنند عليه مردم اشتراک کننده د

رطی سالھای گذشته بيش از ھشت ھزار تن از جوانان  شده است که احزاب عقب گرا دء افشامسألهاکنون ديگر اين 

افغانی را در پاکستان سر به نيست کرده اند واکثريت اين جوانان دلباختگان بيدريغ آزادی وترقی اجتماعی ودشمن 

 قصد عليه قومندان وءدزديدن افراد ، دام گذاری برای افراد احزاب مخالف ، س. سرسخت امپرياليسم روس بوده اند 

  .  اين احزاب است ۀدالوری که با رھبران اين احزاب ارتجاعی خرده حساب ھائی دارند ، کار روزمرھای 

ليکه اآنھا مشغول سازماندھی عمليات ضد برادران مجاھد ھستند ، درح" اطالعاتی " و دستگاه ھای طويل وعريض 

. رادر کشی شان نقشه تھيه می کنند عوامل خاد در پھلوی آنھا در دفتر ھای شان لميده ودر بھترين صورت برای ب

کمک عوامل جاسوس روس ه اين ترور ارتجاعی نيمرخ ديگر ھمان تروراستعماری است که در داخل جبھات نيز ب

کردن ھا ، کمين کردن ودولت مزدور به شکل لشکرکشی ھای مداوم عليه نيروھای مقاومت ، خلع سالح 

الخره تسليمی ھر دوطرف اردادن نيروی سازمانھای ديگر مقاومت وبن ، زير فشار قرار دادن وبه ھداوکشتارمخالف

 ۀمصالح"ھمزمان با نزديکی ھائی ميان ارتجاع واستعمار در زير چتر . متخاصم به دولت مزدور ، ادامه دارد 

ر پاسخ به ازطرف احزاب عقب گرا ی پشاورنشين د" حل سياسی " برای " عملی "دادن طرح  روسی و" ملی

روز ه ستی ارتجاعی عليه نيروھای مترقی وملی روزبينجيب خاد ، دست درازی عناصر ترور" ه ملیمشی مصلح"

  . کسب شدت می کند 

 را مسألهتحقيقات ما خيلی زود اين .  نظامی ما نيز از پشاور ناپديد گرديدند –چندی قبل دوتن ازکادر ھای سياسی 

 در کام نھنگ آدم دضد روسی خود حماسه ھا ساخته بودنروشن ساخت که اين دوتن مبارزقھرمان که از مبارزات 

دام گذاری برای کادر ھای قھرمان ، سازمان ما را متوجه اين نکته . خوارارتجاع جان خود را از دست داده اند 

 – زيادی ازعنا صرملی وانقالبی را زير تعقيب گرفته وميخواھد در وقت مناسب ۀساخت که سردمداران ارتجاع عد

 که ھمدستی وھمنوائی – آنھا را تصفيه واز سرراه خود – خود واستعمار روسی ۀ توافق با اربابان پشت پردشايد با

  .  بردارند-با اشغالگر روس است

  :تروريسم استعماری و تروريسم ارتجاعی ھدف واحدی را دنبال می کنند

حضور فعال سياسی توده ھای مليونی  مبارزات ضد استعماری ملت ما راۀازآغاز کودتای ھفت ثور تا کنون جانماي

  .  مبارزه ميسازد ۀمردم درصحن

 به ھمان صورت به ةً طور خود به خودی آغاز يافت و تا اکنون ھم عمده باوجود اينکه جنبش آزاديبخش ملی ما ب

 ھم . سياسی محروم سازد ۀپيش ميرود ، تمام کوشش وتالش استعمار وارتجاع دراينست تامردم را از حضور فعاالن
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تجاع با تکفيرکردن ھا ، دام گذاری ھا و آدم ر کشتار ھا ، زندان ھا و پيگردھايش وھم ا،استعمار با بمباردمان ھا

  . دزدی ھايش ھدفی جز بيرون کشيدن مقدرات مردم از دست پرتوان شان ندارند 

والنه ؤفکار و بر خورد مساز آزادی ا. استعمار روس و اربابان تنظيم ھای عقب گرای پشاوری از مردم می ترسند 

جز ازبردگی من ديگر ھمه ه ب: استعمار روس ميگويد . و ھدفمند افکار و تلقيات گوناگون با ھمديگر، در ھراس اند 

جز از سر فرود آوردن در مقابل من ه ب: و ارتجاع ميگويد . راه ھا به دامن ارتجاع وامپرياليسم منتھی می شود 

محبوس . در حاليکه اکثريت مردم ما ھم از استعمار بيزار است وھم از ارتجاع . د است ديگر ھمه راه ھا کفر و الحا

ليت آزاد سياسی ھم ھدف اکردن مردم در قفس تنگ افکار وتلقيات استعماری وارتجاعی و دورکردن مردم از فع

 ترور ، اختناق ، ۀيلوسه وابزار اين دور ساختن نيز جز ب. استعمار روس است وھم خواست ارتجاع ھار دھن پاره 

در . وجود آوردن محيط ترس و رعب و استفاده از وسايل کشتار جمعی وتصفيه ھای جدی چيز ديگری نيسته ب

جای تعجب نيست . محراق ھدف اين تروريسم نيروھای ملی وانقالبی وپيش آھنگان آگاه واز خود گذر آن قرار دارد 

عنوان ه ب) با نسبت دادن اسم بی مسمای شعله ئی (  انقالبی –لی  روس از نيروھای مۀکه ھم استعمار لجام گسيخت

وھم جای تعجب نيست که استعماروارتجاع ھردوبر ناسيوناليسم . بزگترين خار آتيه ياد می کند وھم ارتجاع ھار 

 در ھمدستی استعمار و ارتجاع.  يکجا لعنت ميفرستد – کفر سياسی و مذھبی – –عنوان کفر ه آزاد منش افغانی ب

 اجتماعی و از صحنه دور کردن نيروھای ملی ۀ نفوذ دو نيروی ناخواستۀقطبی کردن جامعه وسياست ھا در داير

اين . عنوان يک تصادف و يا بازی تقدير تلقی شود ه  ابر قدرت ھا نميتواند فقط بۀوانقالبی و نيروھای مستقل از داير

  .  ملت ماستۀخورد ھردو دشمن قسم ۀيک سياست مشترک ھدفمند و قبول شد

  تروريسم نکاتی پيرامون مبارزه عليه

 خود را از طريق پياده کردن اشکال متعدد مبارزاتی از د اجتماعی  است و با يۀ ما در گير تناقضات گونه گونۀجامع

توان جز با شکست کامل  تروريسم دولتی و بين المللی امپرياليسم روس را نمی. چنبر اين تناقضات رھائی بخشد 

اين ناشی از ماھيت جنايتکارانه وقدرت .  آن ازبين برد ۀروس در کشور ما وسر نگونی قھری رژيم دست نشاند

ھرگونه توھمی مبنی براينکه . عظيم امپرياليستی روس برای خرابکاری قتل وکشتار انسانھا در سراسر دنيا ا ست 

اليسم روس وچوچه سگان پرچمی وخلقی اش می گويا ازطريق وعظ وارشاد ويا از راه دادن امتيازات برای امپري

تاريخی بشريت در جنگ ۀ تجرب. توان مردم را از چنگال تروريسم بی رحم روسی نجات داده ره به سراب می برد

جھانی اخير نشان داده که نرمش در مقابل فاشيسم ھيتلری ، دادن امتيازات سياسی وجيوپولتيکی برای رژيم نازی 

خاک و خون کشاند وچھل مليون انسان بيگناه راقربانی حرص و آز سيری ناپذيررايش سوم لمان ، جھان را به ا

نرمش در مقابل امپرياليسم تجاوزکار روس ، دادن امتيازات برای آنھا فقط ميتواند ملل ومردم ديگری را . گردانيد 

  . ژدھای آدم خوار جادھد ادرکام اين 

ماھوی والزم امپرياليسم روس فقط با شکست قطعی اين جھان عنوان خصلت ذاتی ، ه بدينصورت تروريسم ب

پرچمی " خيانت ملی  خواردر کشور ما وبيرون رفتن جبری آنھا از ميھن ما ، سرنگونی کامل حکومت دست نشانده

  . ميسر است "  خلقی -

  . اين يگانه راه جلوگيری از تروريسم گسترده وبيحد ومرز روسی درکشور ماست 

 ، مبارزات دپلماتيک ، فعاليت ھای بشر دوستانه ، مؤسسات حقوق بشر ، جمعيت عفو بين المللی ، مبارزات سياسی

صدھا فعاليت ھای ديگر فقط ميتواند در خدمت ... جمعيت ھای حقوقدانان وفعاليت ھای کميته ھای ھمبستگی و 

  . شی نميتوانند بازی کنند مستقالنه ھيچگونه نق  آزاديبخش ملت قھرمان ماکارگر بيفتد وۀمبارزات مسلحان
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در مقابله با تروريسم کور ارتجاع که در شرايط کامالً بغرنج وحساس کنونی دھن باز کرده است بايد نھايت 

 ضد ۀخرچ دھيم تا اوال تروريسم تحميل شده از جانب ارتجاع مارا از وظايف بزرگ مبارزه ھوشياری خود را ب

خرچ داد تاتناقضات آشتی ناپذير ايجاد شده توسط ارتجاع خط ه وشش را ببايد نھايت ک. استعمار روس باز ندارد 

  . سير کلی مبارزات ضد استعماری نيروھای ملی وانقالبی را خدشه دار نسازد 

  .داد ا  که در تحت ھيچ شرايطی نبايد آنرا تخطئه کردويا به آن کم بھستراتژی انقالب ايست مربوط به مسألهاين 

د باتمام نيرو جلو اين تروريسم را گرفت اين فاز جديد از مبارزه است که بايد متناسب با آن ولی در عين حال باي

 گريھای سياسی ، ھمچنان آمادگی نظامی ، کار ءبه نظرما اين جلوگيری در پھلوی افشا. تاکتيک ھائی ارائه داد 

ليت ھای تروريستی خود دست بردارند ، آگاھانه در ميان توده ھای مردم ، ايجاد فشار برعناصرجنايت کار تا از فعا

 بايد کار – در شرايط کنونی – اينھا ۀھمه را بايد شامل گردد که در محراق ھم... تغيير در اشکال مبارزاتی و 

 بدينصورت مخدوش نکردن خط فاصل ما.  توده ھای مليونی مردم ما قرار دا شته باشد ۀروشنگرانه وبسيج گران

 ضد ۀری با تمام وسايل وامکانات از گسترش تروريسم ارتجاعی در واقع کنه مبارزوامپرياليسم روس وجلوگي

استعمار روس و ارتجاع سياه که در پيشبرد جنگ ، ناکامی . تروريستی نيروھای ملی وانقالبی را ميسازد 

شه مند شانرااحساس کرده اند وتعفن بدنامی شان ھمه جا منتشر شده است ، در يک تبانی وھمنوائی کامل ونق

 کشور ھای ميزبان وبه ويژه پاکستان از فروزندگی آتش مقدس نبرد ۀميخواھند با کشانيدن ميدان جنگ به پشت جبھ

فروزند تا عناصر ا ضد روسی در داخل بکاھند ، وبه  ازای آن آتش جنگی را در کشور ھای ميزبان بين افغانھا بر

 تروريسم در کشورھای ھمجوار ، مھاجر ۀوی ديگر با اشاعواز س: ملی وانقالبی را در آنسوی مرز ھا بسوزاند 

 تصفيه شوند وھم – که در چنبر امنيتی تنظيم ھا نيستند –جان ھم اندازند تاھم عناصر مخالف شان ه وميزبان را ب

 ما به کليه.  ارتجاع فراھم آيد –  آشتی استعمار ۀوجود آورند تا به اين بھانه ھا زمينه فشاری در پشت جبھه ب

کشورھای ميزبان .  نماينداءنيروھای ميھن دوست فراخوان ميدھم که با ھوشياری کامل اين پالن شوم را خنثی وافش

غير وابسته به تنظيم ھای ن اويژه مھاجره ن ، باوالنه به امنيت مھاجرؤنيز وظيفه دارند ضمن برخورد مس

به رفقای  مھاجرخود توصيه ميکنيم که قوانين . اره ھای بی لجام تروريست را نيز لجام زنند ھ، جلو دارتجاعی

 ارتجاع نيز در –ومقررات کشورميزبان را تا آنجا که به آنھا مربوط است مراعات کنند ، ولی عوامل استعمار 

پاکستان ويا ھر جای ديگر بايد بدانند که ھمچنانکه بر آتش نبرد ضد روسی درسنگر ھا می افزائيم ، درصورت 

  . ان تروريسم نيز با شيوه ھای مناسب خواھيم کوبيد لزوم بر مغز آتشگر

  :کمک توده ھای مردم از سر راه برداريم ه  ضد استعماری را ھشيارانه بۀموانع مبارز

 اينست که مبارزات آزاديبخش مردم ما اکنون در چرخشی نھايت حساس قرار گرفته ۀارزيابی دقيق اوضاع نشاندھند

 ملت ۀ رزمجويانۀداعد از ده سال قتل وکشتاربه اين نتيجه رسيده است که اراز يکجانب استعمار روس ب. است 

در صورتيکه امپرياليسم   برماشين جنگی غول پيکر استعمار روسی غلبه حاصل می کند  و،قھرمان افغانستان

مپرياليسم روس خيره سری نشان دھد ، اين جنگ ميتواند سالھای متمادی دوام يابد که در فرجام آن نيز جز شکست ا

  . آن وپيروزی مردم قھرمان افغانستان، چيزی ديگری ديده نميشودۀوری نا پيدا کرانتاف برداشتن امپراکوشروس 

متوجه می شوند که دلقک ھای ساخته  روز ازجانب ديگر نيروھای ارتجاعی واربابان پشت پرده آنھا نيز روز تا

تنفر مردم از .  افغانستان بجانب سرزمين آزادی حرکت کنند آنان نيز نميتوانند ھمگام با مردم قھرمانۀوپرداخت

 ھرروزه و فساد و گندگی ۀمسألانشعابات در ميان اين احزاب . احزاب ارتجاعی وعقب گرا روز افزون است 

  .است " عالم سرشده ه ب" درونی آنان اکنون 
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کز ری ھا اکنون خود را درنقطه ای متم اين جانفشانی ھا وقھرمان  اين ضعف ھا وکمبود ھا ھمراه با مجموع مجموع

 دادن امتيازات به امپرياليسم روس ويا پافشاری روی ، مسلحانه يا عقب گشت از آنۀ مبارزۀساخته است که ادام

الخره انقياد اقدرت رسيدن ارتجاع بی کفايت و مردود ويا ظھورنيروھای تازه نفس تاريخی وبه آزادی کامل ب

  .قعی برای وطن وھموطن ، ھمگی در ميزان تاريخ قرارداردوبردگی مخفی ويا آزادی وا

در چنين شرايطی نيروھای ملی وانقالبی بايد ھوشيارباشند که دشمنان رنگا رنگ مردم ميخواھند قبل از ھمه آن 

.  مردم اند ۀشايان واقعی اين ملت ورھبران پيروزمند آتيکخود بردارند  که ميدانند آنھا رھنيروھائی را از سرراه 

جديت ، ۀ  ضعف عميق اين دشمنان مردم ، شکست سياست ھای آنان ونشانۀ استعماروارتجاع نشانۀتروريسم گسترد

اين اھميت که از خالل تجارب ، پيشرفت ھا وعقب . استواری واھميت روزافزون نيروھای ملی وانقالبی است 

ايد از وجود آمده است ، به مت مردم ما بدرون تحرک ذاتی مقاو گشت ھا ، دويدنھا وافتيدن ھا بطور واقعی واز

بعيت به تسلط واز محدوديت به جانب گستردگی سير کند ؛ واين در ندگی به انسجام ، از تاکبالقوه به بالفعل ، ازپرا

 ھمه جانبه عليه امپرياليسم روس صفوف خود را ۀ مبارزۀصورتی ميسراست که نيروھای ملی و انقالبی برپاي

 افغانستان ۀثر ومستقل ملی ھم از توطئه ھای بين المللی در قضيوعنوان يک نيروی مه فشرده تر ساخته وب

  .لجام گسيخته را از اعمال تروريسم کور عليه مردم ومبارزان ملی باز دارند  و جلوگيری نمايند وھم ارتجاع ھار

رور ودام گذاری برای اين يا آن بايد اين نکته را درک کند که نيروھای ملی وانقالبی با ت، ارتجاع مردود ومأيوس 

اين نيروھا با نياز .  نظامی ، با غرش ھای سعبانه وبا تجاھل عارفانه از بين نميرود ۀفرد ، سرکوبی اين يا آن جبھ

 ضد استعماری پرورش وقوام يافته ودر مسيرت خونباراين ۀ مبارزۀوجود آمده ، در بوته تاريخی جامعه ومردم ما ب

شرفت اجتماعی يطرف آزادی ملی کامل ، دموکراسی واقعی وپه طرف سعادت واقعی مردم ، ب هملت راه خود را ب

  .سالم باز می کنند

           ھرگز نميرد آنکه دلش زنده شد بعشق

           ثبت است بر جريدهء عالم  دوام   مـــا

                                           پايان

شمارهء  شانزدھم    سال ھفتم    "  ساما "ان نشراتی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  اقتباس از ندای آزادی ارگ

  ١٣٦٦عقرب 

    طارق :   تايپ کمپيوتری و فرستندهۀ              ترتيب کنند

  

  

   

                  
 
  


