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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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 درخارج کشور     ) ادامه دھندگان(ھواداران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ٢٠١١ اکتوبر ٠٨

       

  به مناسبت تقبيح دھمين سالگرد

   کشور ماربو شرکاء تجاوز نظامی امريکا 
  

افغانستان   مردميبخشو اعالميۀ مشترک سازمان آزاد) ادامه دھندگان(ئيد کامل اعالميۀ سازمان آزاديبخش مردم افغانستانأبا استقبال گرم وت

ما ھواداران  اينک ؛ کشور عزيز ما افغانستانرزامپرياليسم امريکا و متحدينش  بتجاو وسازمان انقالبی افغانستان درتقبيح ) ادامه دھندگان(

  .سپاريم مقيم خارج کشور اعالميۀ زيررا به پيشواز آنھا به نشر می) ادامه دھندگان(آزاديبخش مردم افغانستان انسازم

          

د امريکاۀازتجاوزنظامی اضالع متحد شیومتح و » القاعده«قلع و قمع انۀ برکشورآبائی ما و اشغال آن به بھ  ن

مطروحه توسط خود (برای توجيه چنان يک عمل نافی حقوق بين الدول .  گذردده سال می» مبارزه با تروريزم«

 نيويارک را ۀن امريکا اوالً حمالت طيارات مسافربری بر برج ھای دوگاۀوفطرتاً مرگزا، اضالع متحد) شان

 ترفند مبردوھزارويک، به دستياری پنھان ولی قوياً محتمل صھيونيست ھا، سرھم بندی کرد و بعداً دريازدھم سپت

  .را پيش کشيد» تأمين امنيت ملی اضالع متحده«و » دفاع ازخود«

و نقض حقوق افراد و جوامع مربوط می شود، با  باآنکه سرشت استعماری امپرياليزم، تا جائی که به استثمار

ق، ، کدام تفاوت ذاتی ندارد؛ ولی درتجاوزنظامی به کشورما و به کشورعراکولونياليزمسرشت استعمارکھن يا 

دست يازيد تا با » متمدن«سردمدارنظام امپرياليستی برای آرايش سياست ضد بشری امپرياليستی خود، به ظواھر

را تحميق نموده و ازاعتراض ھمگانی برپايۀ » متمدن«نامنھاد بورژوائی، ذھنيت مردم ممالک » دموکراسی«

يستی ـ فاشيستی  و به خصوص به تحريک ھمزمان باآن، به تحريک احساسات ناسيونال. ھمدردی انسانی جلوگيرد

  .احساسات به ضد مردمان ممالک اسالمی پرداخت

 امريکا ۀ، امپرياليزم و دررأس آن امپرياليزم اضالع متحدريويزيونيزمدرجريان دھه ھا و دراثرخيانت تاريخی 

" ھيوال"ترسانده و با اين قسماً » خطرکمونيزم« غربی را در رابطه با ۀقادرشد تا اکثريت مردمان کشورھای پيشرفت
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حتا بعد از فروپاشی دم . مردم معرفی نمايد»  نجاتۀفرشت«سازی از حريف، نظام سرمايه داری امپرياليستی را 

 ۀامپرياليستی، ھنوزھم امپرياليزم برای نگھداشتن مردمان کشورھای غربی درزيرسلط ودستگاه شوروی سوسيال

» بن الدن« امريکا، ۀکه اينبارھيوالی خود ساخت...  می ترساند» ھيوال«یسرمايه داری، تا امروز آنھا را از نوع

 با تبليغ دموکراسی قالبی بورژوائی عمدتاً توده ،بود و متأسفانه اين ستراتيژی معافيت بخش امپرياليزم» القاعده«و

 بقای نظام بھره به اينصورت، ممالک امپرياليستی برای دوام و. معتاد ساخته است» افيون«ھای غربی رابه آن

 ازنوع يازدھم که به مردم خود دروغ بگويند و با راه انداختن درامه ھای خونين يناکشی، راھی ندارند غيراز

مبردوھزارويک، آنھا رامتقاعد به مشروع بودن سياست ھا وعملکردھای غيرانسانی خود بسازند؛ و درنتيجه سپت

 . ھای درازمدت خود درپيش گيرندناچاراند سياست دوگانه ای را برای پيشببرد طرح

 ۀاضالع متحدعوامل تجاوز دکه اقتصاد درطرح و تطبيق سياست ھای يک کشورتعيين کننده است ، باي ازآنجائی

يک ابرقدرت زمانی ابرقدرت باقی مانده . جو کرد و  اقتصادی جستۀامريکا و متحدينش را برافغانستان، درزمين

ابرقدرت امپرياليستی خصلتاً رشد . ه خصوص ازنظراقتصادی، مھيا و تأمين نمايدمی تواند که شرايط بقای خودرا، ب

ناموزون اقتصادی دارد و نوسانات و بحرانات سرمايه می تواند ابرقدرت را به خطرمواجه ساخته و حتا نابود 

پرياليستی، که گاه  مرگ و زندگی با رقبای امۀ باال و به خصوص درمبارزۀ ردۀفلھذا تالش برای ماندن دُرقل. سازد

دارد که بحران و بن بست خود را ـ به سان کاال و  می حريف اند و گاه مؤتلف، ابرقدرت امپرياليستی را به آن وا

، صادرنموده با اند دست نخورده برخوردارسرمايه ـ به ممالک عقب نگھداشته شده که اکثراً ازثروت ھای طبيعی 

بدل وقرضه ھای سھل و فريبنده، و با راه انداختن ريفورم ھای صوری و پيشکش نمودن کمک ھای مالی ظاھراً بی 

نمايشی، ودرنھايت با جنگ واشغال مردمان آن کشورھا را زيرنفوذ اقتصادی، سياسی، نظامی و فرھنگی خود قرار 

ی بود،   سرمايه داری دولتۀرا که نمايند) سوسيال امپرياليستی(درافغانستان، ما صدوربحران يک ابرقدرت . دھد

که ازمتالشی شدن نظام   عواقب مرگباروخرابکن آن، تا امروز. دوم قرن بيست با تلخی تجربه نموديم ۀدراخير نيم

 آن درافغانستان دو دھه می گذرد، ھنوزھم گريبان ۀدست نشاند و سوسيال امپرياليستی وسرنگونی دولت مزدور

  .  ما را رھا ننموده استۀمردم ستمديد

 تحکيم ھژمونی انحصارگرانه و بی چون وچرای ۀ اقتصادی ناشی ازبحران فزاينده، به عالوۀيزدرست ھمان انگ

 امريکا، با صحنه سازی ھای رسوا ۀامپرياليستی، درغياب رقيب عمده درسطح جھانی، سبب شد تا اضالع متحد

 کشورعراق را اشغال و مردمان درآغاز اين قرن جديد، اوالً قلمرو سرزمين آبائی ما افغانستان را ، و به تعقيب آن،

امپرياليزم امريکا و متحدين آن، دردنيائی دست به حمله، لشکرکشی وکشتارمردم زدند که . آنھا را قتل عام نمايد

 غربی به کشورھای ضعيف ۀصدورکاال و سرمايه، زير نام جھانی شدن به شکل وحشی آن ازکشورھای  بحران زد

اشتھای سيری ناپذير سود ھردم فزاينده که چرخ الينقطع ماشين توليد . جريان دارددرآسيا، افريقا و امريکای التين 

که مرجع عمدۀ آن ھمانا منابع و ... سرمايه داری آنرا ايجاب می کند، خواھان تدارک مواد خام به عين پيمانه است

ستی ـ و دررأس آنھا اضالع اين منابع سرشار، کشورھای امپريالي. معادن سرشارممالک فقير و نيمه مستعمره ھستند

که تراکم سرمايه نيازمند  ازآنجائی. سوی خود می کشاننده  را به سان مگس به طرف شھد، ب- امريکا ۀمتحد

استثماربيرحمانه و فشاربراقشار و طبقات پائين جوامع خودی نيز ھست، درکشورھای امپرياليستی، عالوه برابعاد 

، بُعد اجتماعی ھم طبعاً بربحران اوج گيرنده اضافه می ) يا قمارروی اسعارسپيکيوليشنناشی از(اقتصادی و سياسی 

 امريکا ۀتراکم اين بحرانھای درونی اضالع متحد.  آن ازدياد سرسام آور رقم بيکاران می باشدۀشود که اولين نشان

وامفريبانه آرايش عرا برآن واداشت تا برای نجاتش نقشه ھای جھانگشائی خود را با ظواھر و توجيھات ساده و 
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صادراتی » دموکراسی» «اکسير«رابا » تروريزم«ياھم قربانی  و مردمان ممالک زيرخطر» نجات«، َعلَم نموده

  . متحدين امپرياليستش به کشورما بازشد و وچنين بود که پای لشکر کشی آن ابرقدرت جھانخوار. خود، بلند نمايد

 ۀ بين المللی وشمارعساکرگسيل داشتۀرسھيم ، به تناسب وزنادرلشکرکشی مشارکتی، ھريک ازقدرت ھای الشخو

» دموکراسی«آن ھا ھرکدام با به رخ کشيدن . به خون خفته ھستند» صيد«خود، خواھان دريافت پاره ای ازپيکر

ا ارنامنھاد   کشورھای خود را به اين حيله گول ۀبودن، ذھنيت مردم عام» متمدن«ـ امريکائی و استناد به یئ وپ

، » آزاد«مردم افغانستان ازشر طالبان والقاعده و ارزانی داشتن يک زندگی مرفه و » نجات«نند که گويا برای می ز

ائمودل » دموکراسی«ازبرکت به ارمغان بردن  بس درخشانی را ه ای  ـ امريکائی، به آنجا رفته و گويا آيندیاروپ

ت اينھا ۀ ھمیول .برای خلق ھای افغانستان نويد می دھند خاکی است که به چشمان منتظرمردمان کشورھای   مش

  .زنند خود و ديگرکشورھای جھان می

 نظامی امريکا که ھمواره اتکای آن برآتشباری ھوائی است تا آن حدی بوده وھست که حتا آگاھانه و ۀسبعيت حمل

 ۀ می شد، درحومپوزش، يکی ازگدام ھای صليب احمر را که نشان آن ازارتفاع زياد ازھوا ديده بدون توجيه و

اين اولين نمايشات سفاکی امريکا به شکل طرح ريزی شده، . پايتخت بمباران نموده وبه خاکستريکسان نمود

ھشداری بود به خلق قھرمان ما تا ازقبول يوغ استعمارامريکا و غرب سربازنزنند وگرنه عاقبت آن را خود به چشم 

ه سان اسالف متجاوزخود درتاريخ افغانستان، ازاول کورخوانده بود مگرامپرياليزم امريکا، ب. سر مشاھده می نمايند

 که خلق ھای اين سرزمين، با تمام توطئه ھای ننگين متجاوزان و نوکران بومی خائن شان، ھيچ يناو آگاه نبود از

ليارد يمبه ھمين دليل است که با وجود مصرف صدھا .  متجاوزو استعمارگرسرتسليم فرود نمی آورندۀگاه به بيگان

 تقابل با طالبان و القاعده را ۀ خودساختۀدالردرطول ده سال اشغال، امپرياليزم امريکا ومتحدين قادرنشده اند که بھان

درجرقه ھای ) رغم ضعف عمومی علی(که خود ھيزم رسان آتش آن اند، به ثبوت رسانده و نقش مردم ما را

 ه ایدست به ماشه بردن تعدادی ازافسران اردو وپوليس وھم عد  . کلی کتمان نماينده قاومت ضد استعماری ھم بم

ن درسال ھای اخيرـ که خالف ادعاھای رسوای امريکا و جارچی ھای اعليه متجاوزعساکردلير و قھرمان افغان از

ندی  ھمان واقعيت بوده و جرقۀ نويدبخش احيای توانمۀنداشتند، بازگو کنند» القاعده«آن ـ ھيج ارتباطی با طالبان و

  .  ھای اين ملت سرفراز برای مقاومت تمام عياردربرابريک متجاوزمغرور ومتکبرديگراست

طور ه با پياده شدن قوای نظامی قدرت ھای امپرياليستی درسرزمين ما ، ضمن ازدست رفتن حق حاکميت ملی ما ب

نموده بودند، ازکشوررخت  طالبان برقرارۀظاھری و فريبنده ای را که نظام دار و تازيان» امنيت«کامل، حتا 

 شورای نظار وپرچميھا به عنوان خيرمقدم دربرابر لشکر متجاوز و قرارگرفتن جنگ خوش رقصیبا . بستبر

و ناامنيتی درکشوربه کلی  ساالران وحشی و سفاک ازھمان قماش دُرپست ھای کليدی دولت پوشالی، استعمار

 با اطمينان ازمعافيت ذھنيت عامه درجھان ، به بيرحمانه ترين ھمزمان با آن، نيروھای اشغالگر،. رسميت پيدا نمود

  .ـ دست زدند!! شکل به کشتارمردم ـ حتا برای تفنن

ازجانب ديگر، صدورظواھرزندگی مرفه غربی موازی با ايجاد مؤسسات بھره کشی مودل غربی وسرمايه گذاری 

امريکا وغرب » روشنفکر«ده و نوکران ھای استعماری که باھمراھی ثروت ھای ھمان جنگساالران شناخته ش

قادربه تعميل آن بوده اند، موجب شد که منابع امرارمعيشت برای توده ھا اکثراً درانحصارمؤسسات خصوصی کاپی 

انعکاس اين سياست استعماری و . شده ازجوامع سرمايه داری غربی درآمده و مردم دست نگر ُعمال بيگانه گردند

» افغانی«ماربيکاران دروطن ما می افزايد، به آسانی می توان ھرلحظه درتلويزيون ھای طبقاتی را که ھر روزبه ش

  .ای  و ديگرشبکه ھای جاسوسی ديد. آی. تمويل شده توسط سی
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مسلم است که تداوم فقر و بی سرنوشتی درجامعه موجب بروزامراض مختلف اجتماعی می گردد که درفضائی که 

برآن حاکم اند،  نمی تواند » دموکرات«و» روشنفکر «ۀ مذھبی و گاه درجامۀرجامخطرناک ترين جنايتکاران، گاه د

 نظام اقتصادی انحصارگر و بھره کش است، ازسوی ۀترويج فقر و بيکاری اگر ازيکسونتيج. تعجب آورباشد

خود  قوت اليموت برای ۀديگرجزء ستراتيژی اشغالگران واستعمارگران است تا مردم را درپريشانی دائمی تھي

فرصت فکرنمودن به واقعيت ھای تلخ اشغال و تعدی متجاوزان را ازآنھا  وخانواده ھای شان نگه داشته و وقت و

ازپيامد ھای ديگرتجاوز و .  شان آنھارا درزيريوغ استعمار به عبوديت دائمی بکشاننداءبگيرند و سرانجام به خاطربق

گاه درگذشته درافغانستان به   است که ھيچاءفحش اعتياد و  اجتماعی، شيوع وترويج ۀن متن جابرانيچن  دراشغال

و بيکاری، ھرگونه فساد اجتماعيی  به اين ترتيب ديده می شود که ھمزمان با فقر... چنين شکلی سابقه نداشته است

که بتواند مردم را درغمی سردچارساخته و سرگرم نگه دارد، به نفع اشغالگران استعمارگر و گماشتگان آن ھا 

، کشت مواد يدن پای اشغالگران به خاک کشورمابی جھت نيست که با رس.  مستعمراتی دست نشانده می باشدۀرادارد

  . رسيداوج آنمخدره سيرآنی صعودی پيموده و رقم معتادان به موادمخدره به 

مواد خام ورای تحرکات نظامی درمناطق تقسيم شده بين کشورھای امپرياليستی، تالش برای کشف و استخراج  در

درنقاط مختلف افغانستان جريان دارد که اضافه برطرح شناخته شدۀ عبورلولۀ نفت ازافغانستان، به عنوان اھداف 

درعين حال سرمايه گذاری مؤسسات خصوصی امريکا وغرب ـ به . استعماری استثمارگرانه می توان ازآنھا نام برد

 ی، حبس و کشتار ھموطنان ما، نيزدرزمرۀ ھمانخصوص مؤسسات امنيتی خصوصی و دست باز شان درگرفتار

پيامدھای اشغال می  باستانی، نمونۀ ديگر  استفاده ھای جنايتکارانۀ متجاوزان است که تداوم سرقت و قاچاق آثاروءس

ازھمه بردوش مردم سنگينی می کند و زندگی عادی توده ھا را زھرآگين ساخته است،  ولی آنچه بيشتر. تواند باشد

با ھمه موازين شناخته شدۀ اخالقی و حقوقی  کان تجاوز برحريم کلبه ھا و کاشانه ھای شان است که مغايرھرآن ام

معمول بوده، ارزش ھای فرھنگی مردم را ناديده گرفته بيرحمانه پامال می نمايد وچه بسا که درآن تجاوزات به 

خون ) پُسته ھای تالشی(ھا ِ چک پاينتنه که درحريم خانه ھا ، دست به کشتارباشندگان آن ھم می زنند؛ به ھمان گو

پس زمانی که سؤال آزادی کشور و آبروی مردم و غرورفردی وملی آنھا . مردم ملکی و بيگناه را مباح می دانند

درميان باشد، تاريخ به کرات نشان داده که بيگانۀ متجاوزبه دست خود مصروف کندن گور خود می باشد؛ واين 

 را ، به عنوانَ دين تاريخی، دربرابرعناصرملی و انقالبی افغان قرار بيرون رفت ازمعضلهراه درعين حال ، سؤال 

 . می دھد

 طبقاتی فيصله کن را ايجاب می نمايد ، بيرون ۀبه ھمان گونه که بورژوازی به خودی خود ازپا نمی افتد ومبارز

 دراعالميۀ که چنان ما نيزآنانراتی آن ازميھنراندن نيروھای نظامی امپرياليستی وشاخ وپنجه ھای ملکی و استخبا

  .  به راه افتددآمده مستلزم مبارزۀ  منسجم ، پيگير، ايثارگر و اصولی است که دردوسطح باي) ادامه دھندگان(ساما

که امپرياليست ھا برای فرونشاندن آتش بحران درممالک خودی، دست به حيل گوناگون می زنند، قربانيان  ازآنجائی

رمايه داری درآن کشورھا، و درقدم اول طبقۀ کارگر دُرکل، متحدين ما درنبرد عليه امپرياليزم به شمار می نظام س

» دموکراسی«ھرقدرھم کشورھای امپرياليستی درممالک مستعمره ای مثل افغانستان، رفاه وسعادت درسايۀ . روند

کا و اروپا ، خالف آن و افالس کامل بورژوازی و شان را تبليغ کنند، به ھمان اندازه بحران اقتصادی موجود درامري

نمونۀ بسيارگويای آن کشور يونان است که به اساس پيشبينی ھای . سرمايه داری را ھرروز به نمايش می گذارد

ليارد دالری جامعۀ اروپا ـ بازھم يوجود کمک ھای چند صد م دانان، شايد به عنوان يک نظام دولتی ـ با اقتصاد

سپانيه، ايتاليا و حتا فرانسه ھم درعين مسيربحران فزايندۀ اقتصادی، ابعد ازآن آيرلند، پرتگال، .  شودورشکست
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ما . ، روان اند) بودکارگریکه محصول دھه ھا مبارزات (افزايش بيکاری وانحالل تدريجی امتيازات اجتماعی 

ن و جوانان بيکار، حصال، به خصوص مغربی» دموکراتيک«ن توسط دولت ھای ا معترضشاھد سرکوب وحشيانۀ

و » آزادی بيان«سپانيه بوديم که خالف ادعاھای کاذب ا و درکشورھائی چون انگلستان، فرانسه، ايتاليا، يونان

  .ن مورد لت و کوب پوليس و بازداشت و حبس قرار گرفتندامعترضبه فاشيستی ترين اشکال » آزادی اجتماعات«

خل کشوربا مبارزۀ ضد سرمايه داری درممالک امپرياليستی، ازطريق درنتيجه می توان گفت که تلفيق مبارزۀ دا

ھمکاری فعال افغانھای مبارز خارج کشوربا نيروھای انقالبی واقعاً صادق و متعھد درسطح بين المللی، می تواند 

ات مبارزۀ رھائی بخش مردم ما را درداخل کمک رسانده و بالمقابل اذھان عامه را درجھان در رابطه با جناي

  .امپرياليستی درافغانستان بيداربسازد

خالف دھۀ ھشتاد که درھرنقطۀ دنيا افغان ھا وھواداران مبارزۀ مردم افغانستان به ضد جنايات سوسيال امپرياليزم 

 کشور ما تجاوز رکه چھل وھشت کشور بکردند، درشرايط حاضر درافغانستان به اشکال مختلف اعتراض می

 حاکم بودن مشی ليبرالی و گرايشات پاسيفيستی و راحت طلبی برافغانھای مقيم به مسلحانه کرده است نظر

يا وجود ندارد ) وھم درعراق و ديگرکشورھا(کشورھای غربی، احتجاج به ضد جنايات امپرياليزم درافغانستان 

دوده و حاکميت ھمان گونه که امپرياليزم برای صدورسرمايه و نفوذ استعماری، مرزھا را ز. وياھم خيلی اندک است

 با زدودن مشی ليبرالی و پاسيفيستی از خود، افغانھای دفع سود وسرمايه نقض می کند، بايملی کشورھا را به ن

ساخته و تعميم " بدون سرحد"وطنپرست ومبارز مقيم غرب ھم مبارزه به ضد بورژوازی، امپرياليزم و ارتجاع را 

دارند وخاموشی ما گناه بزرگی است، به ويژه که درجھان امروزخلق مردم و وطن ما اين حق و َدين را برما . بخشند

  .ھيچ کشوری نمی تواند بدون پشتيبانی ديگرخلق ھای زيرستم ، برامپرياليزم و ارتجاع فائق آيد

  !بريده باد زبانی که دربرابر تجاوز به کشورش خاموش بماند

  )!دھندگانادامه (اساس مشی اصولی ساماه با پيشبرد مبارزۀ انقالبی ب

  !با مبارزۀ پيگير واصولی جھت بسيج و وحدت کليه نيروھای انقالبی افغانستان

  !با طرد اپورتونيسم، سنتريسم وپاسيفيسم به پيش

  !درراه نابودی امپرياليزم و ارتجاع با توده ھا به پيش

  !يامرگ يا آزادی

  کشوردرخارج ) ادامه دھندگان(ھواداران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  


