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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١١ نومبر ١٩

 

  ،»یولويه جرگۀ عنعن«

  نمادی از مادرفروشی خاينان
 می کشند، سازمان انقالبی افغانستان به عنوان آزرم، خاِک مادر وطن را به توبره که وطنفروشان بی در حالی       

دارد که تمامی شرکت  سازمان پيشاھنگ و معتقد به مارکسيزم، لنينيزم، انديشه مائوتسه دون با صراحت اعالم می

ی از مھره ھای اصلی جاسوسی و وطنفروشی اند و چون حرامزاده ه ئنلويه جرگۀ عنع) »چپ«راست و (کنندگان 

اين لويه جرگه . به فروش گذاشته و دو دستی آن را به امپرياليزم جنايتگستر امريکا تقديم می دارندھا، مادر وطن را 

از ننگين ترين رويدادھای کشور ما به شمار رفته که ھر آزاديخواه و استقالل طلب بايد آن را در کنار روزھای سياه 

  . و شوم ديگر، به حيث روز وطنفروشی ثبت تاريخ نمايد

 جرگه پس از آن برگزار می گردد که امپرياليزم امريکا در دھۀ چھارم که به نام دھۀ استقرار ياد می اين لويه

 آغاز گرديده، تالش می نمايد که ٢٠١١امريکا در اين دھه که بعد از کنفرانس ليسبون در . شود، قرار گرفته است

رازمدت، آمادگی ھای خود را برای شکم از خط مقدم جبھۀ نظامی به عقب جبھه رفته و جھت رسيدن به اھداف د

 ھزار ميليارد دالری ثروت ٣٠٠، چپاول )خاور ميانه و آسيای ميانه(انداختن روی دو حوزۀ بزرگ نفتی جھان 

جا گردد؛ ه اش جاب  ميليار دالری در سال از درک مواد مخدر، در پايگاه ھای نظامی۴٠٠کشور ما و باالخره درآمد 

 تا ٢٠١۴از سال » پيمان«در اين لويه جرگه عنوان گرديده که اين ( بايد حضور دايمی ءابرای اين اقدامات ابتد

  . سازد» قانونی«و » رسمی«خود را در افغانستان ) گردد  برای ده سال عقد می٢٠٢۴

که از ماه ھا به اينطرف سرزبان ھا بود و باالخره با تبليغات گستردۀ رسانه » لويه جرگۀ عنعنوی«برگزاری 

اش را عمالً آغاز نمود، يکی از   نوامبر کار وطنفروشی١۶ عقرب مطابق ٢۵ داخلی و خارجی به تاريخ ھای

آنانی که با ادعاھای گوناگوِن . رود مضحکترين و کثيفترين موارد وطنفروشی تاريخ معاصر افغانستان به شمار می

روسپی وار به پای » له ھای ھمسايگانجلوگيری از مداخ«و » تأمين منافع ملی«، »استقالليت«، »حاکميت ملی«

را بر پيشانی شان حک ... اين جرگه نشستند، لکۀ ننگين بی شھامتی، بی ناموسی، وطنفروشی، مادر فروشی و

نمودند که تاريخ مبارزات پر شکوه خلق ھای افغانستان، اين عمل ننگين را ھرگز فراموش نخواھد کرد و توده ھای 
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بخش در کنار جنايت پيشگان و خاينان ديگر خاکستر خواھند يئ در آتش نبرد رھااين روسپی ھا راتھيدست ما 

  .ساخت

 پايگاه نظامی را برای ھژمونی خود در سراسر جھان با حيله و نيرنگ و با ٨٠٠امپرياليزم امريکا که در حدود 

مجرای «ند که از اش ايجاد نموده، اينک ستراتيژيست ھای آن تصميم گرفته ا زور و قدرت نظامی و اقتصادی

ی بگرام، ئ ھای ھواپايگاه ھای نظامی در مناطق مختلف افغانستان از جمله ميدان» ايجاد و اعمار«جھت » قانونی

ی که اعمار ئ اقدام نمايند، پايگاه ھاکندھار، شيندند و در واليات خوست، پکتيکا، جالل آباد و منطقۀ شوراب کندھار

 گرديده و ھمين اکنون از اين پايگاه ھا ھموطنان بی دفاع ما بمباران و به خاک  سال گذشته تکميل١٠آنھا در جريان 

  .و خون کشيده می شوند

 و چرای ی امپرياليزم امريکا حکم پيروزی بی چونئن برای ستراتيژی آسياايجاد پايگاه ھای نظامی در افغانستا

ی چون چين، ھند، روسيه و ايران ئرھای آسياکشوتواند بر شماری از  ی اش دارد که میئآن را در سياست ھای آسيا

ی ئآسيااز موضع قدرت برخورد نمايد، مخصوصاً در شرايطی که روسيه و چين در صدد ھستند تا به حيث قلدران 

اش را گسترش  امپرياليزم امريکا با پايگاه ھای نظامی و حضور قوی در افغانستان، امپراتوری جھانی. تبارز نمايند

آورد و چنانچه ذکر شد با استفاده از موقعيت جيوپولتيک  اش را تحت کنترول در می یئآسيامی دھد، رقبای 

افغانستان ثروت دست نخوردۀ منطقه را غارت و چپاول کرده، بحران ھای خود را به آسيا انتقال داده تا از جنبش 

ايد و با مکيدن شيرۀ جان خلق در داخل نظام سرمايه جلوگيری نم» وال ستريت را اشغال کنيد«ھای احتمالی نوع 

  .ی مخصوصاً منطقه و در رأس آن افغانستان و عراق، به سودھای ھنگفتی دست يابدئھای آسيا

به ھمين منظور، افغانستان به حيث مرکز چپاول اين منطقه تعيين شده است که امپرياليزم امريکا و شرکايش در 

ای مختلف ملياردھا دالر ھزينه کردند و بيجا نيست که يک دھۀ گذشته برای تحقق آن در کشور ما در عرصه ھ

ده سال گذشته صحبت می » دستاوردھای«نوکران بی مقداری چون کرزی در سخنرانی ھای شان با طمطراق از 

پروری،  کنند، اما خلق قھرمان ما می داند که در ده سال گذشته، جز اسارت، کشتار، قتل، وطنفروشی، جاسوس

، فساد، حاکميت خونين مزدوران استعمار و بيکاری ھزاران جوان، چيزی را ء گرسنه، فحشاليوني م٩وابستگی، 

است که می درند، می کشند، می خورند و ملت » شيرانی«است از آن » دستاورد«تجربه نکرده اند و ھر چه 

پيمان ستراتيژيک » ویِ لويه جرگۀ عنعن«تھيدست و ستمديدۀ ما را به نيستی می کشانند؛ خلق قھرمان ما می داند که 

ی در آن حضور داشته، مادر ئو ھر آن کسی که به ھر نام و ادعابا اياالت متحدۀ امريکا معادل با مادر فروشی است 

  .به کرات مادر وطن را به حراج گذاشته است» دستاوردھای ده ساله«فروشی است که در روسپی خانۀ 

 ھر نوع حرکت برای اسارت کشور ما، فروش سرزمين زيبای ما سازمان انقالبی افغانستان به اين باور است که

ھای ماندگار استقالل خواھانۀ فرزندان صديقش را در سينه دارد، ايجاد پايگاه ھای دايمی استعمار در  که حماسه

وطن ما با ھر نام و نشانی که صورت بگيرد، ناموس فروشی اين سرزمين تلقی شده و اگر امروز نه، فردا حتماً 

لق برومند ما، دستان پوالدين شان را بر گلوی تمامی مزدوران کثيفی حلقه خواھند زد که چنين بی شرمانه مادر خ

  .وطن را به فروش گذاشتند

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٠ عقرب ٢٨


