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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 تحريريۀ 

  لوزان ـ سويس 

  ٢٠٠٩ دسامبر٢٧

  

  سي ُامين سالروزتجاوزنظامي اتحاد شوروي
   حريم كشورباستاني ما افغانستانسوسيال ـ امپرياليستي بر

  
يکی تسلط احزاب اسالمی .  ۀ نھايت تکاندھنده و اکراه آور دردھۀ نود قرن گذشته درافغانستان نمايان گرديددو پديد

ـ » خلقی«به ھمدستی بقايای مليشۀ دولتی پرورده شده توسط روس ھا و نوکران » مجاھدين«گوناگون زيرنام 

توسط امريکا ـ » طالبان« پادۀ وحوش به نام ؛ و ديگر ، رھا ساختن) »گلم جم ھا«ُباند رشيد دوستم و(پرچمی شان 

انگليس ، متحدين عرب و نوکر پاکستانی شان بود که نه تنھا باعث تخريب فزيکی پايتخت کشور و مراکزشھرھا و 

ولی اين دو پديده به ذات . دھات آن شد بلکه زمينه سازيک تجاوزنظامی ديگر و اشغال دوبارۀ سرزمين ما گرديد

قل ظھور ونمو ننوده بلکه به عنوان دوام توطئه ھا و دست اندازی ھای غرب ، به کمک ممالک خود و به شکل مست

اسالميی چون عربستان سعودی و پاکستان ھمراه با مداخالت بيشرمانۀ آخوندھای ايران ، با روپوش کمک به مردم 

، اعمال می گرديد که درآن » مکمونيز«افغانستان دردفاع ازدين و عقايد مذھبی شان دربرابراستيالی به اصطالح 

نقشه ھا و مداخالت رذيالنه برای بربادی افغانستان و ملت افغان ، تسلط برقلمرو کشورو به يغما بردن منابع 

  .زيرزمينی آن ، تا امروز ، ھدف اعتراف نشده ای است

 و بيکار و بی روزگارش ًھرافغان شريفی که قلبش واقعا برای سرزمين آبائی اش و مردم فقير ، دردمند ، زيرستم

  :می سوزد ، بايد برای دوسؤال اساسی درذھن خود پاسخ بجويد

 يکی اينکه اگرامريکا ھدف بھره کشيدن ازمنابع طبيعی افغانستان رابرای تأمين ذخايرملی ـ امپرياليستی خود نداشته 

س اندک سربازانش ، درعمليات باشد ، چگونه حاضراست ھزارھا مليون دالرراازھشت سال به اينسو، باتلفات نه ب

وسيع نظامی درکشوری به مصرف برساند که به جزمخروبه ھا و دشت ھای خشک و شرايط ناگواراقليمی ، چيزی 

  درآن ديده نمی شود؟ ) اگربازارکاالھا را دست کم بگيريم(» جھان متمدن«به نفع فوری 
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 جھان به ھمراھی متحدين پيمان نظامی اش دوم اينکه ، چگونه ممکن است که اولين قدرت اقتصادی و نظامی

ً، ازھشت سال به اينسوبه دنبال صرفا يک ) »ايساف«(آن درچوکات سازمان ملل متحد » انسانی«و معادل ) »ناتو«(

، با پيشرفته ترين ساز وبرگ جنگی افتاده اند ولی ھنوزھم قادربه دستگيری او نمی شوند؟ ) اوسامه بن الدن(فرد 

مه بن الدن ، يک انقالبی راستين درکوھپايه ھای ميان افغانستان و پاکستان مخفی می بود ، با اگربه عوض اوسا

  .ً پيشرفته ترين وسايل جاسوسی و کشف ، حتما تا حال ازمدتھا به وی رسيده می بودندۀاضافه اينھمه امکانات ، ب

» .ای. آی. سی« دامان ۀ دار و پرورد به عنوان يک جاسوس سابقهاوسامه بن الدنواقعيت ھا چنين می رسانند که 

، )  جورج بوشۀشريک سھامی و دوست خانواد(امريکا و به عنوان عضو يکی ازغنی ترين خانواده ھای عرب 

بھانه ايست که خودرا وانمود می نمايد ، باشد بلکه »  آمال مسلمين جھانۀقبل«و » مسلمان تا ِرک دنيا«نمی تواند آن 

 ١١ حمالت ۀبافت دوًگراستيالگران فاشيست عمدا ـ  وازطريق صحنه سازی خودساخته و خکه امريکا ـ انگليس ودي

 وتازمانی که نقشه ھا و طرح ھای استعماری و تجاوزی امريکا ـ  درکشورما تعبيه نموده اند ـ ١٠٠٢سپتامبر

نه ھم ازميان بردن داشت و  انگليس و ھمدستان آنھا درجريان است ، نه گرفتاری اوسامه بن الدن اولويت خواھد

» دوقدمی«مگربارھا درمطبوعات ، خودافسران امريکائی يادآورنشده اند که در . »القاعده« تروريستی ۀواقعی شبک

ًامردستگيری اوسامه را صادرنکرد ؛ و به وی عمدا زمينه رامساعد ساخت » کاخ سفيد«بن الدن رسيده بودند ولی 

  .رارنمايدتا به سرحد ميان افغانستان و پاکستان ف

 تبليغاتی به ۀ امريکا ، با چند حربۀآنچه مسلم است اينکه استعمارگران غربی و متحدين به سردمداری اضالع متحد

  :کشورآبائی ما حمله نموده ومصروف کشتار و تاراج اند

  .»استقرار دموکراسی«و » بازسازی کشور« ، » تأمين امنيت«، » مبارزه با تروريزم« ادعای دروغين 

حال . ، درباال متذکرشديم) که خود عامل و مروج آن اند(» مبارزه با تروريزم«جع به ادعای دروغين  را

 تلخ نگاه ی ديگرتبليغاتی را خورده باشد ، فقط بايد به اين واقعيت ھاۀاگرھموطن خوشباوری ھنوزھم فريب سه حرب

  :کند

 شان درمقامات بلند دولتی توسط استعمارگران جنايتکاران جنگ ساالر و نصبء  وضع فالکتبارزندگی مردم ، بقا

، نفوذ و قدرت قاچاقبران مواد مخدر ، قتل ھا و ) حامد کرزی(شان درپھلوی عروسک کوکی امريکا وقراردادن 

که بيشترين سود تبليغاتی را اشغالگران (ری ھا و حمالت انتحاری جنايات بی بازخواست درمرکز و واليات ، بم گذا

، ) ً کشورھای شان ازآن می برند و به احتمال که بعضا توسط خود آنھا سرھم بندی می شودۀبرای اغفال ذھنيت عام

ن شھر و ده مخروبه که از بازسازی چه که ازآثار زندگی درآن چيزی ديده نمی شود و با صدھا و ھزارھا ماي

 نظراندازد که تا» چپ«شبه  ۀبايد به مشتی روشنفکر خودفروخت ضدنفر فرش اند ؛ ودرنھايت ، ھموطن خوشباور

...  آن مبارزه می کردندۀضد قوای اشغالگر روس و دولت دست نشاندديروز درصف مردم خزيده و گويا به 

خيانت ھا و ! آری. ئی ـ سربيرون می کنندـ پرچمی ھا ازيک يخن ـ يعنی يخن بادارامريکا» خلقی«وامروز ھمراه با 

ـ پرچمی ھا با مساعد ماندن شرايط به نفع وطنفروشان و نوکران گوناگون استعمار، کماکان به ضد » خلقی«جنايات 

  .منافع مردم و به ضد منافع ملی دوام دارد

 آنھا بوده و آن موجودات بی پيامد طرح ھای ماقبل» طالبان «ۀو پديد» مجاھدين «ۀچنانچه درآغازاشاره شد ، پديد

 کليدی ۀ سان سگان پاچه گير و ھاراستعمار ، برمردم رھا نمودند ؛ ولی دو پديده شعورو بی اراده را باداران شان، ب
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خود ، وبا طرح ھای خيلی دقيق و » باشعور «گماشته دو ۀکه درآن ھا دو نوع استعمار به دوشکل ، به واسط

  . اجرأ گذاشته شدۀ يکی درآغازقرن بيست و ديگری درپايان قرن بيست به منصمحاسبه شده به ظھوررساندند ،

 بيست ميالدی جھت نقب زدن اولين هدرآخرين سال ھای دھ) نادروبرادران( شوم اولی ، گسيل آل يحيی ۀپديد

تانوی و نمودھای ترقی و تعالی و برای فلج نمودن زندگی اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی مردم ما به نفع ھند بر

 دومی ، تدارک تجاوز برافغانستان و اشغال آن درآخرين سال ھای دھه ھفتاد ميالدی ۀو پديد. استعمار انگيس بود

 دوم ـ دردربارظاھرشاه و ۀتوسط سوسيال امپرياليزم شوروی می باشد که البته آل يحيی در پيدايش و مددرسانی پديد

ھمين دليل است که ه ب. ـ نقش اساسی و تعيين کننده داشت» کارمل«وی ببرک » ۀغالم بچ« سردارداوود و ۀبه وسيل

و ماستمالی نمودن خيانت ملی وی ، فقط تالشيست برای د ميسين برای تطھيرسردارداوودزوزه ھای نامزدھای اکا

  .ھموار نمودن راه برای خيانت ھا ی ملی بيشتر ودرحال تکوين

ـ پرچمی آن ، سرازيرشدن » خلقی «خودفروشی اعضای بدنام که با» دموکراتيک خلق« باند وطنفروش و جاسوس 

شان درتحويلدھی » آگاه عمل نمودن«را زمينه سازی نمود ، به دليل » امپراطوری شوروی«ارتش صدھزاری 

کشور به بيگانکان و تمايل رسوا به رقيب امريکائی سوسيال امپرياليزم شوروی ، بيشترين مسؤوليت تاريخی 

ستان ، ويرانی کشور ، آوارگی اھالی آن ، بربادی ارزش ھای واالی فرھنگی و جنايات رادرکشتاردرافغان

سر رساندن ه ـ پرچمی ھا مطرح است ، نجات ازخشم مردم و آرام ب» خلقی«آنچه برای . حاضردرافغانستان دارند

طن ويران و ھموطن ًھيچ فرد شريف و وطنپرست افغان که واقعا قلبش برای و. چند روز از حيات ننگين شان است

و ھا و ديگر مکر » سينه چاک کردنھا«، » ملی گرائی ھا«، » وطنپرستی ھا«مظلومش می سوزد ، نبايد فريب 

 آنھا را ، چه درداخل کشور و چه درتاالرھای مجلل تلويزيون ھای بلندگوی سرويس ھای جاسوسی ه ھایحيل

آزموده را آزمودن «و به خاطرداشته باشند که و امثال آن را خورده » اعطای جوايزھنری«استعمارگران و

  ).آنھم به قيمت خون يک و نيم مليون شھيد و ويرانی کشور(» خطاست

آن وطنفروشان جاسوس که ديروز توسط سوسيال ـ امپرياليزم روس تطميع می شدند و دروازه ھای کشور را برای 

بازھم ...  روی می سايند و فردا» عموسام«مه ھای تجاوز نظامی و اشغال سخاوتمندانه بار نمودند ، امروز بر چک

ناخلف » فرزندان«يگانه برخورد سالم با اين . مصروف به حراج ماندن جان و مال مردم و خاک وطن خواھند بود

 آنھا و تعميم خواست به محاکمه کشيدن آنھا توسط قربانيان مظالم شان و انۀ مکارگی ھای عوامفريبءمام وطن ، افشا

که آن طلوع خورشيد آزادی را (وآن زمانی که افغانستان آزاد وسربلند دوباره قد راست نمايد . شان می باشدمجازات 

ـ پرچمی مساوی به مرگ خود دانسته وظلمت شب ديجوربربريت و ھرج و مرج حاضربسترامن و » خلقی«خفاشان 

 باداران ۀتوده ئی رابرای محاکماز سنخ » نورنبرگ «ۀ محکممی بايد، دولت و حکومت مردم ) پناه شان است

  !به اميد آن روز. سوسيال امپرياليست شان راه اندازد

  !»بازارآزاد«درنقاب » شوروی«مرگ بربقايای فاشيزم 

  ! نمائيماءـ پرچمی امريکا را افش» خلقی«جاسوسان » !!ۀوطنپرستان«و » !!ملی«توطئه ھای 

  !حدين به دورآرمان ملی ـ انقالبی گردآئيم فاشيزم امريکا و متۀبرای نجات مردم و کشورازسلط

  !ًتحرک آزاديخواھانه و برنامه ريزی يک جنبش واقعا ملی و انقالبیيک به پيش درراه 


