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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
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  »آذرخش«ھيأت تحرير

١۶/٠٢/١١  

 روس ھا ۀمناسبت بيست و دومين سالگرد شکست مفتضحانه ب

  درافغانستان

 

 شوروی سوسيال فاشيستی درحال گذرازپلی روی دريای آمو به صوب قلمروامپراتوری ۀقوای شکست خورد

  متزلزل ودرحال ازھم پاشی شوروی سوسيال امپرياليست
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ليزم با رقيب سوسيال امپرياليستی وجوه مشترک داشتند ، به دليل آن امروزسکوت کامل دررابطه ازآنجائيکه امپريا

ممکن اينجا و آنجا تذکرات، . با شکست روس ھا درافغانستان درمطبوعات سمعی ـ بصری دردنيا حکمفرماست

ن داده شده باشد ولی حجم آن مقاالت و برنامه ھائی دررابطه با عقب نشينی تاريخی قوای شوروی از افغانستان بيرو

  .و خصوصاً روحيۀ برخورد با آن با بيست و دوسال قبل غيرقابل مقايسه است

و سوسيال امپرياليزم ) به سردمداری امريکا(غربی : توطئه ، اشغال ، استعمارواستثمارمشخصات ھردوامپرياليزم 

 درافغانستان داشت ، امريکا و متحدين امروزموقفی را که شوروی درنزديک به سی سال پيش. شوروی بوده است

اين فقط شيوۀ تطبيق اھداف است که درظاھرباھم متفاوت اند ولی به زنجيرکشيدن مردم آزادۀ ما ، سلب . دارند

حاکميت ملی مردم ما ، چپاول ذخايرزيرزمينی کشورما ، کشتارفردی و دسته جمعی ھموطنان ما توسط قوای 

 ، به تل خاک برابرنمودن قلمروسرزمين آبائی ما دراثرپرتاب و آزمايش آخرين بم فاشيست بيگانۀ متجاوزوسرانجام

ارمغان نحس ديگراستعمارغربی يکی ھم کشت وترويج . ھای ساخت زرادخانۀ غرب به ھمان شکل ادامه دارد

  . بيسابقۀ ترياک و مواد مخدرمی باشد

نوشته ای اززنده ياد شھيد پروفيسرعبدالقيوم » غانستانافغانستان آزاد ـ آزاد اف«درشمارۀ ديروزپورتال وزين ومبارز

به . به نشررسيد بدون آنکه به مناسبت نشرآن اشاره شود" جنايت و شکست ، درسی و عبرتی"زيرعنوان » رھبر«

به ھمين دليل ، ما درينجا به اشاره به آن اثرارزشمند . ھرحال ، خودمحتوای آن ، مناسبت را به روشنی می رساند

ازدام گستری اقتصادی خروشچف تا شکست مفتضحانۀ ارتش سرخ : عاد مختلف تجاوزاستعمارشوروی که اب

سوسيال ـ فاشيستی را دربرمی گيرد اکتفاء می کنيم و خوانندۀ عالقمند به جمعبندی دقيق آن اوضاع و شرايط را به 

  .بارسائی موزون دريابندھمان مقاله راجع می سازيم تا باشد که آنچه را ما ناجوربيان می نمائيم ، 

درس بايد برای اوالد شريف مملکت وعبرت برای . درآن اثرازدرس وعبرت سخن گفته اند» رھبر«شھيدپروفيسر

 ما صدافسوس که گماشتگان سخيف و باوجود جانبازی ھای حماسی ھمدياران با شھامت و آزادۀ. دشمن متجاوزباشد

خودفروخته و پنھان درلباس اعتقاد دينی مردم ، آنھمه دستاورد پرافتخاروثمرۀ ازخودگذری ھا را دردامان خون آلود 

استعماررقيب سوسيال امپرياليزم شوروی و جيره خواران منطقه ئی آن ريختند وبازھم مردم مارا ازآزاديی که به 

" مجاھد"دھارۀ دزدان . ھيد پاکبازاين سرزمين به دست آمده بود ، محروم ساختندقيمت خون مليون ھا ش

درزيرفرمان شيوخ وحشی وبی فرھنگ و نظاميان پاکستانی نه بھترازآنھا وياھم به اشارۀ سرانگشت آخندھای سفاک 

آن " طالب العلم"فصل . ايرانی به چوروچپاول ، قتل و غارت وحبس و شکنجه و تجاوزبه ناموس مردم آغازنمودند

که نقش باداران غربی درخلقت ناميمون آنھا بيش ازبرادران تنظيمی شان رسوا و مشھود بود ، صفحه ای بس 

اينھا ھمه درس اند برای فرزندان . تاريک و دردناک تاريخ معاصرکشورويران و ھموطنان دردمند مارا می سازد

  . خورراسرببرندصديق ميھن که ھنوزھم ديرنشده تا افعی ارتجاع ھستی

، اين استعمارغربی زيرفرمان "  ارتجاع پايۀ استعمار\استعمارپشتوانۀ ارتجاع "ازجانب ديگر، به مصداق فرمودۀ 

است که برای بقايای جنايتکاران متنوع اعم ازخلقی ـ پرچمی ، " ايساف"و " ناتو"اضالع متحدۀ امريکا درتشکيالت 

پشت وپناه می باشد و آنھا را " دموکرات"و " روشنفکر"سربرآوردۀ تنظيمی ، دوستمی ، طالبی و مزدوران نو

درنقب زدن آيندۀ درخور و انسانی تبعۀ حرمان کشيدۀ افغانستان ، به خيانت و ھمدستی درجنايت تشويق و تطميع می 

نمايد ؛ واين گروھھای مزدوراشغالگران امروزی درافغانستان اعم ازبقايای پرچمی ـ خلقی ، تنظيمی و 

اند که با پشت نمودن به مردم و ھمدست شدن با جنگ ساالران جنايتکار، پايۀ " چپ"ناصرمنحرف و خودفروختۀ ع

مطمئن استعماررادرچوکات ادارۀ مستعمراتی کابل و ياھم دررابطه مستقيم با نمايندگی ھای سياسی اشغالگران می 
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کست ننگين روس ھا درافغانستان عبرت بگيرند و قوای متجاوزو اشغالگردرافغانستان ، تاديرنشده بايدازش. سازند

  .پيش ازآنکه شمارکشته شدگان و مجروحين شان به ھزاران برسد ، خاک تسخيرناپذيرآزادگان را ترک کنند

  

  !آنھا» خلقی«ن تجاورنظامی شوروی برافغانستان و نوکران پرچمی ـ ننگ و نفرين برعامال

  !نوکران بومی گوناگون آنھاغالگردرافغانستان و شمرگ برقوای فاشيست ا

  !زنده باد مردم غيوروتسليم ناپذيرافغانستان

  !به پيش درراه آزادی واقعی وطن وھموطن

  

  »آذرخش«ھيأت تحرير

  ٢٠١١ فبروری ١٥

 


