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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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 Political سياسی

  
  ھيأت تحرير آذرخش

 ٢٠١١ اپريل ٢٤

 

افتضاح نوکران سوسيال امپرياليزم وامپرياليزم و تبانی آنھا به ضد 
  مردم ما

   ازچند دھه به اينسو ادامه دارد
  

و زد و بند مسؤولين آن سايت با جنايتکارپرچمی ـ صمدازھرـ و " گفتمان"فتضاح موجود درسايت ما ضمن تعمق برا

را " شوربای دموکراسی"ديگروطنفروشان و نوکران سرسپردۀ اجنبی، به کاريکاتور ديگری ازکارتونيستی که 

ت درھمکاری با ھنوزوجود نداشت وکارتونيس» آذرخش«درآن زمان ماھنامۀ . ترسيم نموده است، سرخورديم

 ٧ھواداران ساما درکانادا، کاريکاتوری را که درپائين مشاھده می فرمائيد، به آنھا فرستاد تا آنرا درسياھروز

زمان رسم کاريکاتورمصادف است با . درجمع افغان ھای آن کشور تکثيرنمايند) ١٩٨٧ اپريل ٢٧ (١٣٦٨ثور

که پيآمد آن به ...  ھای نوکران مربوط شان درعين آبشخوارآغازتبانی ميان دوابرقدرت وقت  جھت پائين آوردن سر

  :ھمه ھموطنان دردمند ما روشن و مشھود است

 ادامۀ سيل خون بيگناھان درکشورما، تخريب پايتخت افغانستان درجنگ ھای برنامه ريزی شده توسط قدرت ھای 

وستُم، تخريب بيشترقراء و قصبات و امپرياليستی و ارتجاع منطقه درجنگ ھای تنظيمی با اضافۀ مليشۀ رشيد د

مراکزواليات ، انھدام کامل زيرساخت اقتصادی کشورکه قبالً توسط  پروسۀ روسی سازی توسط نوکران شوروی 

سوسيال امپرياليستی درحال انقراض قرارداشت، بسط فرھنگ تاريخ زده و قرون وسطائی اسالم ساالری که نقطۀ 

ملکت، به اساس طرح ھای دقيق امپرياليزم امريکا غرض راه انداختن واقعۀ اوج آن تسلط پادۀ وحوش طالبی برم

  .جھت توجيه تجاوزنظامی به افغانستان، بود...  يازدھم سپتامبردوھزارويک 

اينھمه جنايات ، خيانت ھای آشکار و زورگوئی، پرروئی، سلب حاکميت ملی مردم ما و اشغال سرزمين آبائی ما، 

اورما رخ داد ولی عناصرخودفروخته، اجير، بی حيثيت و بی وجدان، اشغال کشورما، تسلط ھمه وھمه دم چشمان ناب

بيگانگان متجاوزبرکشورما ـ اين گرگ ھای گرسنۀ متمدن نما ـ را انکارنموده وبرھتک حرمت ھموطنان ما توسط 

آنھا، خائنانه و رذيالنه نيروھای نظامی فاشيست ناتو و ايساف وکشتار بيرحمانه و ددمنشانۀ اھالی ملکی به دست 

اين چيزيست که درحال حاضردرکشورويرانۀ ما حاکم بوده وبرمردم مظلوم ما اعمال شده . سکوت می نمايند

  . به امرقبول شده وعادی مبدل گرديده است" جھان آزاد"ودرکمال بی تفاوتی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

" شورای دموکراسی"ولين ودرست درچنين جوسياسی حاکم و درچنين شرايط غم انگيزاست که منسوبين و مسؤ

، صمدازھر را روی صحنه آورده وحمايت خودرا تا پای جان ") حزب آزادگان("امروز" گفتمان"ديروز و سايت 

ازينروکاريکاتورپائين ، بعدازگذشت نزديک به يک ربع قرن ، ھنوزھم متأسفانه و . از وی صريحاً اعالم می دارند

 که چگونه نوکران ديروزی سوسيال امپرياليزم شوروی درتبانی وھمکاری سوگوارانه تعبير و توجيه خودرا می يابد

فعال نوکران امپرياليزم غرب جھت اغوای مردم ، دوباره روی صحنۀ سياسی گويا تثبيت شده وبرای آنھا روی و 

اينکه چه مصيبت ھای ديگری ازاين خيانت آشکاربرمردم رنجديده و محروم ما بازھم . آبرو درست می شود

اداشته خواھد شد ، مربوط به آينده می شود ولی مبارزۀ قاطع و نترس روشنفکران وطنپرست وانقالبيون صديق رو

، روزنۀ »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«و وفاداربه مردم ازھمين حاال ومن جمله ازطريق مبارزۀ قلمی درپورتال 

به سان نيروھای (ھان شده درعقب باداران خارجی شان اميديست که با افشای چھره ھای کريه خائنين ووطنفرشان پن

، به )ذخيره ای که درعقب ريگن وگورباچف درکاريکاتورديده شده و امروزھمه شناخته شده و رسوا می باشند

  .تنويراذھان پرداخته و راه نجات مردم را ازچنگال کرگسان استعماروارتجاع تدريجاً ترسيم خواھد نمود

وشان ھردوجناح ـ سوسيال امپرياليزم منقرض شوروی ديروز وامپرياليزم جھانخوار و گستاخ خائنان و وطنفر! آری

گرد آورده شده و برای " گفتمان"امروزبه سرمداری اضالع متحدۀ امريکا ـ امروز با پرروئی تاريخی درسايت 

  .ا عمل می نمايند، به عنوان جاده صاف کن استعمارومستخدمان مخلص آنھ" دموکراسی"فريب مردم با ادعای 

  

خواھشمنديم تا کاريکاتوری را که » افغانستان آزاد ـ  آزاد افغانستان«از گردانندگان محترم پورتال مبارز: يادداشت 

چند کاريکاتوری را . ديروزبه نشررسانده اند و ھم اين کاريکاتوررا به عنوان اسناد جنبش درآرشيف پورتال جادھند

فتند ، ھم به شما خواھيم فرستاد تا لطف نموده بعدازپخش جزء آرشيف اين پورتال که درزمان آن فُرصت چاپ نيا

  .ميھن پرستان و انقالبيون بسازيد

  !با عرض حرمت وسپاس
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