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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  "آذرخش"ھيأت تحرير 
  ٢٠١١ اکتوبر ٠٩

  

  درتقبيح تجاوزامپرياليستی امريکا ومتحدين

  برحريم کشورما
  

» ستيحزب کمون« بقايای به اصطالح ۀلشکست و ازھم پاشی امپراتوری سوسيال ـ امپرياليزم شوروی و استحا

، موجب آن شد که امپرياليزم غرب به » اقتصاد بازار«و سرسپردگان » دموکراسی«شوروی به ھواداران 

 امريکا ، گويا نه تنھا پيروزی نظام سرمايه داری برنظام سوساليستی را ادعا نمايد بلکه با ۀسردمداری اضالع متحد

، سراسرجھان را قلمرو » حقوق بشر«و » دموکراسی« علم نمودن شعارکذائی  تاريخی ، باۀسابق وقاحت بی

برکشورجنگ زده . توجيھات رسوا و عوامفريب برآمد مشروع و قابل تسخيرخود اعالم داشته درصدد خلق بھانه و

» القاعده «، پايگاھھای» بن الدن« طالبی خود ، پناه دھی به ۀ ما ، ازطريق نوکران تعبيه شدۀو مردم حرمان کشيد

 و ، ازطريق متحد گوش به فرمان ديروزبرخلق عراق ؛ و نيويارک را بھانه آوردۀوحمله بربرج ھای دوگان

را بھانه ساخت تا به قلمرو » سالح کشتارجمعی«، موجوديت ) صدام حسين(خود آنروز نوکررانده شده و مغضوب 

ی خود، خلق ھای دو کشوررا قتل عام نمايد ، به کمک متحدين خائن بومی و منطقه ئتعرض نمودهآن کشورھا 

صحنه سازی  از يک ماه بعد از به اين گونه بود که درکمتر.  را به يغما ببردآنھاوثروت ھای ملی وذخائرطبيعی 

، امپرياليزم امريکا با اضافه ازچھل کشورمتحد » نيويارکۀحمله بربرج ھای دوگان«ھای صد فيصد امريکائی 

، برحريم کشورماتجاوزنموده وسرشت واقعی !!) من جمله ممالک اسالمی(زغربی و شرقی ودنباله روآن ، اعم ا

  .امپرياليزم را که جنگ و تعرض ، ھتک حرمت مردم وتجاوز به جان و ناموس آنھاست ، به نمايش گذاشتند

 لۀذرد وسلس امريکا و متحدين به خاک کشورآبائی ما ده سال می گۀ، ازتعرض بيشرمان٢٠١١امروز، ھفتم اکتوبر

 ۀالينقطع تجاوزبرحريم خانه ھا و جان مردم ، چپاول دارائی ھای ملی افغانستان و اعمال جنايات مھيب درپرد

صحنه ھا سرھم بندی می شوند ، مھره ھا عوض . ھمچنان ادامه دارد» ؟!کمک به مردم افغانستان«و » دموکراسی«

گاه امپرياليزم مھره . ستثمار، خون وآتش است که دوام داردمی شوند ولی بازی ھمان بازی امپرياليستی استعماروا

 جھانيان ۀرا بی تصوير وبی تفسيرازصحنه بدرمی کند و برريش ھم» بن الدن«ای بس شھرت داده شده ای چون 

 مستعمراتی ۀچون مال ربانی را ـ  بازد و بندھای ادار» افغانيی« ھمانند ـ ولی اين باره ایمی خندد ؛ وگاه ھم مھر
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پيراھن «دچارساخته وبازھم ازاو ) »مسعود«احمد شاه (درکابل و متحد طالبی شان ، به سرنوشت نوکر قبلی خود 

  .درست می کند» عثمان

ما دراين مدت ناظراوضاع بوديم ودردوھفته پيش ، زمانی که يکی ازضدملی ترين ، خودفروخته ترين و لجوج 

 ،برادران ھم سرشت طالبی اش کيفرشد، احتمالً توسط ) الدين ربانیبرھان ( قدرت ازقماش اخوانی ھایترين ديوانه 

با » مسعود«ی بيرون نداديم زيرا تقريب دھمين سالگرد تجاوزنظامی امپرياليزم امريکا و متحدين که قتل ااعالميه 

ش و تفرقه برادرک آن بی ارتباط نبود ، درھمان راستا درحرکت بود و نخواستيم برای ياد نمودن ازيک جنگ ساالر

  . خاصی بازکنيمۀ، صفح) ولوياد ازجنايات وی می بود(افگن 

بارھا به اين نکته اشاره نموده ايم وبازھم متذکرمی شويم که مشھورترين و پرآوازه ترين مھره ھای شطرنج  ما

داخل يک کشور ، با وجود تمام تبليغاتی که دررياليزم که ھمان مھره ھای ارتجاع، ازانواع واقسام مختلف آن اندامپ

 يک مگس ھم ارزش ۀ، نزد باداران امپرياليست شان به اندازبين المللی برای آن ھا انجام شودويا ھم درسطح 

 بلکه آنھا را برای پيشبرد طرح ھای استعماری وبرای اغوای مردم ـ مطابق با شرايط خاص يک کشور ـ گاه ؛ندارند

به ھمين دليل است که ما . به کارمی گيرند» دموکراسی«و» ترقی«دينی و گاه ھم با پوشش مدرن » متبرک«با قبای 

ضمن   دردارتجاع بسنده کنيم بلکه باي جواسيس معلوم الحال امپرياليزم وۀنمی توانيم تنھاباافشای جنايات شناخته شد

ـ،  سوسيال امپرياليزم ھم بودندۀ نيروھای ذخيرۀ امپرياليزم را ـ که ديروزبعضاً درجملۀنيروھای ذخير

  .ازنظردورنداريم

، که با استدالل رسوا به نفع اشغالگران و » افغان«ازآن جمله اند عده ای که درسايت ھای انترنيتيی مزين با نام 

 زدن از استعمار، مردم را به قبول ايجاد لشکرگاھھای دائمی امپرياليزم امريکا درافغانستان دعوت نموده و سرباز

آن جواسيس معلوم الحال که خود .  کشورمی دانندۀ درحق ملت و نسل ھای آيندرا جفا» !!مرحمت الھی«چنان آن

 فکری شان را ۀ، يگانه مشغل شان درافغانستانۀدرممالک غربی خفته و چه بسا که سرمايه ھای به دوران انداخته شد

شدن بريک کرسی م می جنبانند که اگربخت شان درنصب دُ نه برای باداران امپرياليست خود ، به اين گومی سازد

ما به صراحت اظھارمی داريم که . وانند ازديگرالطاف ولينعمتان خود بھره ببرندت مستعمراتی بازنشد، حداقل بۀادار

اک آبائی اش و با فھم کامل ازمظالم امپرياليست ھا درحق ھموطنان مظلوم آن عنصری که با فھم واقعيت تجاوز برخ

ح ھای استعماری آنھا وبی دفاعش ـ خصوصاً تجاوز به جان وناموس آنھا ـ ھنوزھم به دفاع ازاشغالگران و طر

ه وب» ناتو«قوای نظامی ، آبرو وناموس خودراھم به برمی خيزد، درواقع حاضراست بدون چون و چرا، حيثيت

  !و شبکه ھای بالمثل آن ، رضاکارانه پيشکش نمايد. ای. آی. لکی آن درادارات سیمُ ھمپالگان 

. ولی آنچه اوج وقاحت وبی وجدانی آن عناصرخود فروخته است ، تظاھرشان به ملی بودن و وطنپرست بودن است

وبی وجدانی ستان با پرورئی به تعقيب يک جاسوس خودفروخته ای که ازايجاد لشکرگاھھای دائمی امريکا درافغان

 چند عنصرخودفروخته ای مثل خودش را درسايت رسوای ۀ، نظرخواھی معامله گرانحيرت آوری دفاع نموده

 رسوای ديگری که ۀ، ُمھراھھای بيگانه درميھن ما جا می زداشغالگران ، نظرملت به طرفداری از ايجاد لشکرگ

و ) داکترنجيب(» جالد خاد« وی ازۀ امپرياليزم و دفاع بيشرمان سوسيالۀافتضاح ھمکاری وی با رژيم دست نشاند

، غان با درک ووطنپرست پوشيده نيستبرای ھيچ اف" عمر"گرفته تا مال " مسعود"به دوام آن خاينين اخوانی از 

،  آزاد که گوئی افغانستان مستقل واخيراً حمالت پاکستان برخاک آبائی مارا چنان به يگانه تجاوزخارجی مبدل نموده

مداخله گری قرارگرفته که ۀ با تماميت ارضی و حاکميت ملی بی چون وچرا مورد حمله و تجاوزنظامی يک ھمساي
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 چلنج، نه تنھا شھامت تاريخی نياکان خودرا دوباره به اثبات نمی رسانند بلکه به اساس نمايندناگرمردم ضدآن قيام 

  ...  ازمعرکه بيرون آيد» افغان«زانه  دھھا درگاه ، نمی تواند سرفراۀاين عنصرخودفروخت

 اءتمام قوبا را با شدت و )  استعمارھند برتانویۀاين پايگاه دست نخورد(ما ضمن آنکه حمالت نظامی پاکستان 

 سرزمين ما ۀ ملی و َدين وجدانی ھرباشندۀ، مبارزه با آن قدرت بی آزرم و سفاک منطقه ئی را وظيفم نمودهمحکو

 امپرياليزم امريکا ۀم با صراحت اعالم می داريم که ھرکه با مصاف دادن به ضد نوکرسرسپرداين را ھمی دانيم ، 

، برموجوديت اشغالگران امپرياليست با دھھا متحد نظامی آن درافغانستان سکوت ) دولت پاکستان(و انگليس 

بون امپرياليزم که مردم ز اش ، به جزيک نوکرخوارو» وطنپرستانه«، با تمام ھياھوی وازآن طفره می رودنموده 

کدام افغان .  آن دعوت می کند ، چيزديگری نمی باشدۀرا برای داخل شدن دربازی اشغالگران و دولت دست نشاند

، تماميت ارضی  متجاوزدرافغانستانبا وجدان می تواند قبول نمايد که با حضور بيش ازچھل کشوراشغالگرو

ا پاکستان آنچنان قدرتی  آن ھا درخطرافتاده است؟ آيۀ شناخته شدکشورما صرفاً ازطرف يکی ازحقيرترين نوکران

 سياسيون و ۀواند به رخ باداران انگليسی و امريکائی خود بپرد؟ کسانی که خصوصيات برده منشانتاست که ب

 سردمداران ۀ، حال جزء عنعنانند که سجده به پای بت ھای غربی، نيک می دھستندنظاميان پاکستانی را آشنا 

 ۀ به کاربرد ورق ھم پيمان بودن پاکستان با چين ھم، دربرابروزنۀحتا پای ادعا ھای عوامفريبان. ستانی شده استپاک

  .سنگين انگليس، امريکا و متحدين آن می لنگد

خود سؤال نموده اند که  ، مگرازھم به خود می گيرند» روشنفکر« و »مندشدان «ۀجارچی ھای امپرياليزم که قياف

که اکثراً  ه ھزارعسکرتا به دندان مسلح امريکائی و متحدين ، مجھزبا پيشرفته ترين سالح امروزيک صد وپنجا

بت و رھنمائی  اقمارمصنوعی لحظه به لحظه مراقۀتوسط آخرين اختراعات الکترونيکی سمت داده شده و به وسيل

، قوانين و سياست ھنيت، ديدگاھھااز وحوش قرون وسطائی را که ذ، پاده ای ، قادرنشده اند درمدت ده سالمی شوند

، شکست داده و آن ھا را ازقلمرو يک کشوری ھارصد ساله متصاعد شده اندچای شان مستقيماً ازگورھای ھزارو ھ

دارک تجاوزامپرياليستی به سان ت امپرياليزم ، پيش ازپيش و برای که شھرھا و دھات آن توسط نوکران قماش طالبی

ت امپرياليزم و جارچی ھيچ عقل سليم به الطايال...  ای آن تخريب شده اند ، بروبندسنگ پاره ای کوھھا و دره ھ

  :الت را صريحاً طرح می کنند کها نگذاشته ، اين سؤھای آن وقع

 اگرطالبان دشمنان مردم افغانستان و دشمنان ترقی و بھروزی آنان اند و امريکا ومتحدين برای قلع و قمع آنھا آمده 

 مستعمراتی تعيبه شده درکابل ۀادار» قدرت«ستی به طرف طالبان و دعوت ازآنھا برای اشتراک دراند، پس دست دو

ق سرحدی ، بنيادگرايانی اند که درمغاره ھای کوھھا درمناط» القاعده«چه گونه می تواند ممکن باشد؟ واگرطالبان و 

 چند کشور و ھل، اززيرريش چا و راکت را کی ھا وکدام قدرت ھسالح شرق افغانستان خزيده اند، پس سيل

د؟ مکث روی ھمين ان، به دست آنھا می رسرازيرنظرداشته ومراقبت می نمايندکه وجب وجب خاک ما اشغالگر

 انۀدوسؤال کافيست تا ھموطنان بی توجه به عمق رويدادھای جاری درکشوررا ملتفت ساخته و بازی عوامفريب

  . را نقش بر آب سازدامپرياليست ھا» وطنپرست«به  جاسوسان متظاھر

  

  !افغانستاندر مرگ برامپرياليزم امريکا و متحدين متجاوزآن 

  !پاکستان و نظاميان جانی وتوطئه گرآن کشور مرگ بردولت مداخله گر

  ! خلق ماۀمرگ برھمه دشمنان سوگند خورد

  !، استعمار و استثمار مقاومت مردم دليرما به ضد تجاوز، اشغالزنده باد
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  !زنده باد مردم

  !زنده باد آزادی 

  !مرگ براسارت

  »آذرخش«ھيأت تحرير

      ٢٠١١ اکتوبر٧

  


