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  اعالميۀ

  )ادامه دھندگان(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
ليستی در به مناسبت دھمين سال استمرار تجاوز و اشغالگری امپريا

  افغانستان
  

پس از شکست و فرو پاشی نظام سوسيال امپرياليستی شوروی و اردوگاه ضد انقالبی تحت رھبری آن به مثابۀ 

سياسی،  ايدئولوژيک،  تھاجم،رکنی ازسيستم جھانی امپرياليسم و پديددارشدن اوضاع و شرايط  پس از جنگ سرد

ھمزمان با آن در پاسخ به نياز ھا و رفع موانع . گسيخته شداقتصادی و نظامی بلوک امپرياليستی غرب افسار 

حرکت جھانی سرمايۀ مالی با منطق نيوليبرالی، و جھت دستيابی برمنابع بيکران و سرشار طبيعی،  نيروی انسانی 

بار ديگر کشور ما مورد ھجوم و استيالی  گستردۀ آسيای مرکزی  و افغانستان، يک" بی صاحب"و بازارھای 

الزمۀ تحقق اين ھدفمندی از منظر امپريالسيم جھانی، تجاوزمستقيم نظامی به افغانستان به . ليستی قرار گرفتامپريا

م  به ٢٠٠١پولتيکی ويژه بود که ده سال قبل از امروز، در ھفتم اکتوبر  موقعيت جيومثابۀ کشوری دارای

ن، اشغال افغانستان به طور کامل صورت سردمداری امپرياليسم اشغالگـر امريکا و سائر شرکای امپرياليستی آ

  .گرفت

در روند مستعمراتی کنونی کشور ما طی يک دھۀ اخير، دو بينش و کنش متعارض  در مقابل ارادۀ برده ساز 

امپرياليستی و اھداف غارتگرانۀ استعمار بر پايۀ نقش و موقعيت تاريخی طبقات اجتماعی و نيرو ھای سياسی آن 

را  انقالبی  آننيرو ھای آغاز تجاوز نظامی و اشغالگری امپرياليسم جھانی به کشور ما،  ازسر. مشھود بوده است
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جھادی، مليش، (مزدوراما نيروھای . جنايت به ملک ومردم خود خوانده وعليه آن به شيوه ھای ممکن ايستادند

پايه ی ارتجاع با استعمار ــ  ــ بر پايۀ ھمسرشتی و پيوند تاريخ یارتجاع مربوط به طبقات ...)بوروکرات، نظامی و

 و شريک جرم و جنايت، بھره  شکل داده ستون فقرات ادارۀ مستعمراتی را  وھای اجتماعی امپرياليسم اشغالگر

رغم سفسطه   روشنفکران تسليم طلب نيزعلی.ندو ھستھستی کشور ما بوده  ارتجاعی –کشی و غارت امپرياليستی 

  .ن اردوی ارتجاعی جا خوش کرده اندبازی ھای شان در واقع درحاشيۀ ھمي

قدوم ناميمون استعمار امپرياليستی در کشور ما، مصائب و سيه روزی ھای بيشماری را بر گردۀ خلق کشور ما 

تحميل کرده و در نتيجۀ آن طی ده سال اخير افغانستان اشغال شده کشوری بوده است مستعمره، فاقد استقالل سياسی 

  .و حاکميت ملی

ت ھای متجاوز و اشغالگر در کشور ما به منظور تحميق و اغوای خلق اھداف اصلی استعــــماری  و امپرياليس

، " باز سازی"، ادعای کاذب "دموکراسی" ، ھديۀ  "تــمـدن"غارتگرانۀ خويش را با  روپـــوش ھای فريبندۀ اشاعۀ  

و غيره از انظار مستور " زنان افغانستانتأمين حقوق " ، " حقوق بشر"، "نجات مردم ازچنگال القاعده و طالبان"

  .داشتند

کران فرصت طلب، گمراه بوب ما سبب شد که عده ای از روشنفاين اغواگری امپرياليست ھای متجاوز به کشور مح

برخی از اين منحرفان شعار اشغالگــر . و تشنۀ قدرت، فريفتۀ آن شده و در سر گردنه با  دزد ھم پيمان شوند

اين انقياد طلبان با اعالم . مسألۀ روز کشور مستعمره و تضاد عمدۀ خلق را با فئوداليسم اعالم داشتندرا ) دموکراسی(

اينکه امپرياليسم امروز امپرياليسم ديروز نيست و امپرياليسم با ضربت زدن فئوداليسم وظيفۀ انقالب ضد فئودالی را 

در افغانستان بايد رھبری امپرياليسم را " وان دموکراسیکار"دھد؛  به نحوی شعاردادند که   در افغانستان انجام می

بدينوسيله سفسطه گرانه پايه ھای سست تئوريک و فلسفی انقياد طلبی را ريخته و به . پذيرفته و او را ھمرھی کند

اھداف اصلی استعماری و غارتگرانۀ امپرياليستھای اشغالگر پرده افکندند و رھبری امپرياليستھای اشغالگر در 

اينان در سايۀ حاکميت استعماری در حرکت خاينانۀ جلسه . شور شان را پذيرفتند و به مادر ميھن خيانت کردندک

ی جلسه نشين و انجی او باز و ئتسليم طلب حرفه " مائوئيستھای"با " ئيسمانجی او"بازی ھای بُن، لندن، مونشن و

 کناراستعمار امپرياليستی قرار گرفتند و برخيھا به مصرف استعمار و با اھداف استعماری، در" حزب علنی سازی"

  .را نيز دريافت کردند" مدالھائی"

لياردھا دالر، برنامه ھای اغواگر متجاوزان ياما علی رغم تالش ھای اشغالگران و ايادی شان و صرف م

 اليستھای اشغالگرامپرياليست در جامعۀ ما پايه و مايۀ عميق اجتماعی نيافته و حنای پروژه ھای استعماری امپري

مخارج ده سال اشغال نظامی کشور ما ھم برای امپرياليست . طی اين ده سال اشغالگری آنان درست رنگ نگرفت

ليارد ھا دالر، دادن تلفات زياد و يپس از صرف م. ھای اشغالگر و ھم برای مردم افغانستان خيلی گران بوده است

 و به خاک و خون کشيدن و به زنجير کشيدن مردم آزادۀ افغانستان مخالفت مردمی در درون کشور ھای امپرياليستی

و ويرانی اين کشور، ھنوز ھم اھداف اساسی امپرياليست ھا در رابطه به افغانستان و منطقۀ آسيای مرکزی تحقق 

  .نيافته است

ائی، در علی رغم شکست سياست ھا و ماجراجوئی نظامی امپرياليستھا،  و به خصوص امپرياليستھای امريک

افغانستان، آنھا ھنوز ھم طمع خام بلعيدن منابع سرشار کشور ما و استفاده از خاک و فضای کشور ما به عنوان 

  .ابزار ُعمق نفوذ و تحقق ستراتيژی شان در آسيای مرکزی  ومنطقه را در سر می پرورانند
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افغانستان و عواقب زيانبار اشغالگری و بدين ھدفمندی، و در تحت فشار ھای چند گانۀ ناشی از اشغال امپرياليستی 

ماجراجوئی نظامی در سائر نقاط و در نتيجۀ بحران اقتصادی کمر شکن جاری، امپرياليست ھا،  و از جمله 

برای تحقق اين . ھژمونيست ھای امريکائی، ناگزير به تعديل قسمی ستراتيژی شان در افغانستان و منطقۀ ما شده اند

به شعارھای فريبندۀ ) امپرياليست ھای متجاوز و اشغالگر در کشور ما( دروغين نجات مأمول، اين فرشته ھای 

حقوق زنان " ، " حقوق بشر"، "نجات مردم ازچنگال طالبان"،" باز سازی"، "دموکراسی"، "تــمـدن"اشاعۀ 

فرشته ھای " را و سائر ادعاھای کاذب شان پشت کرده و برای نجات خود از مخمصه، حال ھمان طالبان" افغانستان

  .می پندارند و به آنھا روی آورده اند" نجات خويش

ساختن اشغال دايمی افغانستان از طريق عقد " قانونمند" امپرياليستھای امريکائی ضمن تحميل و به اصطالح ! آری

فئودال ــ پيمان ستراتيژيک با مزدوران شان در ادارۀ مستعمراتی کابل، برنامۀ توحيد ارتجاع طالبی با ارتجاع 

  .کمپرادوری را با تعديل ھر دو جانب در چھارچوب ادارۀ مستعمراتی کابل در دستور روز خويش دارند

، ھمسرشت "ھمزاد طبيعی بودن"ضد تسليم طلبی ملی و انقياد طلبی  به پا خاسته و ه نيروھای سالم انقالبی که ب

 ــ ارتجاع را ديده و امپرياليسم را در افغانستان حامی بودن، ضد انقالبی بودن و پيوند طبيعی و تاريخی امپرياليسم

دانستند؛ و تضاد عمدۀ کشور اسير ما را تضاد با  امپرياليسم  فئوداليسم و اين دومی را پايۀ اجتماعی اولی می

ه ديدند و ھرگونه تفکر و کنش سازشکارانه با دشمن عمده را تسليم طلبی و در نتيج اشغالگر و ارتجاع متحد آن می

خيانت ملی خواندند و از ھمان آغازعليه آن درنظر وعمل مبارزه کردند، سرفراز بدر آمدند و پراتيک خونين ده 

  .سالۀ کشور و خلق در بند ما بار ديگر پای تحليل ھا و تئوری ھای شان صحه گذاشت

ز امپرياليستھا، افزون بر تبعات ناشی از تجاوز و اشغال ده سالۀ امپرياليستی کشور ما و سياست ھای ھستی براندا

بُعد سياسی آن، يعنی سلب استقالل و حاکميت ملی و تبديل شدن افغانستان به کشوری مستعمره، ابعاد ديگر 

اين عوارض اشغال دھساله در زندگی خلقھای اسير کشور ما گسترده، . اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی نيز دارد

ابعاد مختلف پيآمد ھای درد انگيزتجاوز و اشغال امپرياليستی و ره آورد در پيرامون . عميق و فاجعه آميز بوده است

سياست ھای خانه خراب کن نيوليبرالی در افغانستان مستعمره، به خصوص بعد اقتصادی آن، در اعالميه ھا، آثار و 

ثی است گسترده اين بح. مقاالت تئوريک، تحقيقی و تحليلی ما  و ساير نيرو ھای انقالبی کشور روشنگری شده است

  .و حديثی است مفصل تر از ظرفيت کوچک اين اعالميه

با درنظرداشت مقاومت ھای خروشان تاريخی مردم ما  دربرابر تجاوزات پيشين به عنوان يک خصيصه، اينبار 

اشغال ده سالۀ کشور ما علی رغم عينيت کوھوارۀ جنايات امپرياليست ھا و ايادی بی مقدار و وطنفروش آنھا و 

فرت بی پايان مردم از عامالن آن جنايات، با وجود جرقه ھائی، تا ھنوز درمجموع از عدم تحرک عمومی و ن

اين رخوت  و درجا زدگی موقت عمومی دراين اوضاع  و شرايط . سرنوشت سازمردم ما در تقابل آن حکايت دارد

تين پيشآھنگ صف خلق ھم اکنون مدعيان راس. ظلمانی، خود ناشی از علل چندی از جمله ضعف عامل ذھنی است

 ضد هبا وضعيت موجودشان ناتوان تر ازآنند که بتوانند محرک، ايجادگر وسازمانده جنبش عظيم  وھمه جانبۀ مردم ب

تجاوز به کشور شان شوند و چنين جنبش عظيمی را تا به سر منزل مقصود برسانند، که باز با به انحراف کشاندن 

  .شور ما تحميل نشودآن فاجعۀ ديگری بر خلق و ک

ازينرو بر نيروھای اصيل ــ نه کاذب ــ انقالبی است تا به پاسخ نيازھای عاجل مبارزاتی و رسيدن به تالش مشترک 

کار برای پيوند زدن کليه نيروھای اصولی و انقالبی  را در دستور روز  در راستای نجات کشور وخلق ستمديدۀ ما،

زنده و تبادل نظر منظم ميان آحاد جنبش انقالبی که به پاکيزگی، صداقت و بحث جدی، ھدفمند وسا.  قرار دھند
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ديگر باور داشته و شالوده ھای فکری نزديک يا يکسان با ھم دارند، برای انسجام و وحدت  جديت يک

ايدئولوژيک ــ سياسی شان  از طريق وحدت و مبارزه طی يک پروسۀ ديالکتيکی در جھت ايجاد سازمان واحد 

  .شود نگ انقالبی  ضرورت عاجل مبارزاتی اين مقطع مبارزاتی کشور ما محسوب میپيشآھ

متکامل که تمام جوانب   "بسيج نيروھای ضد امپرياليستی وضد ارتجاعی دريک حرکت گستر دۀ ملی ــ دموکراتيک

ت نمايد، در مقابل نيازمندی جنبش را پاسخ گويد، در پرتو منافع واالی ملی از واقعيت ھای ملی و بين المللی حرک

استعمار و ايادی رنگارنگ آن دارای موضع تھاجمی و سازش ناپذير باشد و جوانب آن در ارتباط تنگاتنگ با 

 سياسی موجود را – تناقضات تاريخی ،خود و اتکاء به مردم را متحقق ساختهه د، اتکاء بنيکديگر قرار داشته باش

ی تفرقه جوئی محلی، قومی و سياسی را محاصره کرده و با تبارز به نفع وحدت و ترقی حل کند و بدينصورت وبا

 ضرورت وجودی خود را تثبيت و راه را برای يک بسيج علمی، دوامدار و دائم ،جوانب اجتماعی و انسانی جنبش

که به ابتکار، سازماندھی و رھبری پيشآھنگ انقالبی بايد صورت  ".تأخير ناپذيراستت ضرور، التجدد باز کند

  .ردبگي

به سياق گذشته، حاضر است اندرين راه با محافل و سازمان ) ادامه دھندگان( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

وليت مبتنی بر شناخت نسبی ازاين دموکرات و مترقی با پذيرش بار مسؤھای انقالبی و عناصر و دسته ھای ملی ــ 

ی نکات اختالف درجريان عمل مشترک، با شرافت گام نيرو ھا با گره زدن نکات اشتراک درقدم اول و حل اصول

  !بردارد

  !بريده باد زبانی که دربرابر تجاوز به کشورش خاموش بماند

  !به پيش در راه تحقق آرمان ھای نا تمام پيشکسوتان انقالبی ما

  !به پيش در راه ايجاد سازمان واحد پيشآھنگ انقالبی

  !ای ملی و دموکرات انقالبیبه پيش در راه ھمبستگی واتحاد کليۀ نيروھ

  !مرگ بر اسارت! زنده باد آزادی

  !مرگ بر امپرياليسم اشغالگـر امريکا ومتحدينش و ارتجاع ھمدست آنھا

  !يا مرگ يا آزادی

  

  )ادامه دھندگان ( سازمان آزادی بخش مردم افغانستان 
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