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افغانستانمصيبت بار تجاوز شوروی و سرنوشت   
 تداوم روسياھی خلق و پرچم

 
 

درت قه بر بالوه ع.   داشته استتجاوز شوروی به افغانستان نتايج مصيبت باری برای افغانستان
گان خلق و پرچم و در خدمت گرفتن آنھا برای مقاصد رساندن يک مشت از  شرف باخت

نقش در بند انداخت تا ھم  را در لفافۀ دين یاستعماری روس، مسکو گروه ھای ارتجاعی خاص
سم شوروی موفقانه در  امپريالي سوسيال اين طرز کار.   کنندءدر آيندۀ افغانستان ايفا را یتباه کن

افغانستان را ترک گويد اما با سرشکستکی ساحۀ عمل پياده شد و مسکو توانست بی دغدغه 
را شرايط استعمار  ، ی و جھانیئدر سطح منطقه .  بدون اينکه مورد بازخواست قرار گيرد

فتند و با  ياکشور ما  منطقه دست باال در کشور ھای خصم افغانستان در د که گردانيطوری عيار 
شکست  . امپرياليسم امريکا آقای جھان شد. به تباھی کشانيدندآن را ياری مزدوران داخلی 

زمينه را در افغانستان و سرانجام اضمحالل امپراتوری سوسيال امپرياليسم شوروی، شوروی 
 سيستماتيک مردم اين دو کشور ی و کشتار ھاش بر افغانستان و عراق تجاوزاتامريکا در برای 

  .مھيا ساخت
  
ساخت کی مليشائی  ھشت گانه در ايران و ايجاد گروه ھای لق تنظيم ھای ھفتگانه در پاکستان، خ

 تشويش مسکو را از ،کيان در داخلسيددوستم، مسلم و ًظاھرا زير فرمان افرادی مانند جی بی 
ادار به ملی و مردمی که حامی منافع ملت افغان باشد و شوروی را ومستقل سيس يک دولت أت

 ربانی رھبر منافقين جمعيت اسالمی بعد از رسيدن  به . ات جنگی نمايد، رفع نمودمتاديۀ غرا
 حوادث . از اھداف مسکو برآورده شدیقدرت در کابل، غرامات جنگی را به مسکو بخشيد و يک

 کی جی بی، ھای مشترک ميانئه و توط ھای مخفی  نشان داد که چطور ھمکاری  نيزبعدی
پرچميان به شمول محمود بريالی .  تکامل يافتو آی اس آی  در اضمحالل افغانستان واواک 
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و شاھد رفت و آمد   در کابل بود١٩٩۴ تا اوايل سال ،  خاک فروش معروف تاريخ،ببرکبرادر 
سوختن شھر کابل را با اشتياق کامل مشاھده ًمشترکا آی اس آی بودند و و   واواک سران

پرچميان از خلقيان و عامالت سری ميان کشور ھای ذيدخل، تعداد کثيری از بر مبنای م . ميکردند
يک تعداد ازين نجس .   افغانستان را ترک گفته  و رھسپار کشور ھای غرب شدند،ترس قھر ملت
کشور ھای  را در خدمت سازمان ھای استخباراتی خودۀ دمات وطنفروشانه و خاينانھای تاريخ خ
 داشتند  و يا اينکه بعد از تجاوز امريکا به افغانستان طبق عادت گذشته، در ارزانی امپرياليستی 

   .خدمت متجاوزين  قرار گرفتند
  

برای ند، البته ھر يک شدمسکو، تھران و اسالم آباد از جنگ داخلی افغانستان سخت شادمان 
زمند را ھيچ يک ازين کشور ھا تحمل ديدار يک افغانستان مستقل  و پيرو.  ھدف خاص خودش

 ميکرد، تقسيم افغانستان به شمال و جنوب نظر به شھادت اسناد ءاگر شوروی بقا. نداشتند
تحقق می يافت و نظر به وعدۀ مسکو به احمدشاه مسعود، حکومت افغانستان شمالی  تاريخی 

ًتحت رھبری وی تشکيل ميشد که بدون کمترين ترديد بعدا نام ديگری مانند خراسان يا ايران 
ديگری از حيات بی ۀ به آنھا می پيوستند و مرحلپرچميان ببرکی ھم .  خود ميگرفته  بشرقی

  .ننگ خود را آغاز ميکردند
  

آخرين (با حمايت نجيب شورای نظار و منافقين جمعيت که به شوروی و ايران رو آورده بودند، 
نستان شدند که سردستۀ توطئه گران در تقسيم افغا)  يس جمھور مزدور پرچمی روس در کابلرئ

ھای ادامۀ جنگ .  بازی می کنندديگر امروز ھم ھمان نقش خاينانه را با يک قدرت جھانی 
ساخت و زمينۀ رخنۀ ھر چه بيشتر القاعده سياسی کشور وارد صحنه داخلی، تحريک طالبان را 

حالتی بود   اين .کردمبدل جايگاه تروريسم جھانی به  و اين کشور را نمودرا در افغانستان آماده 
بود و آماده ساخته قبل ھا سال تجاوز خود به افغانستان که امپرياليسم جھانی شرايط آنرا برای 

ی که تسلط بر ئسرانجام امپرياليسم جھانی به آرزو.   روز شماری ميکرد،برای تحقق آن
 درالقاعده  ٢٠٠١ سپتمبر ١١ حمالت تروريستی.  افغانستان و استعمار اين کشور بود رسيد

 دولت امريکا  وجود دارد کهتيوری ھای متعددی در مورد وقوع اين حادثه (ن تنيويارک و واشنگ
خوبی برای تجاوز امريکا و ناتو به بھانۀ )  ستتحقيقی آن تيوری ھا اانکشاف بسط و مانع 

حامد "نام ه بروئی بآفرد بی ن يتعيو به قدرت افغانستان و برگرداندن مزدوران ائتالف شمال 
در آتش خشم درنده سال ھا است که  افغانستان . دادس دولت مستعمراتی کابل أدر ر "یزکر

  .    امپرياليسم ميسوزدداخلی خويان غرب و مزدوران حيوان صفت 
  

ً پرچمی به وقوع نمی پيوست و بعدا تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی را –اگر کودتای خلقی 
خواه (  خلقی و پرچمی ھا .بانگير افغانستان نمی شدبه دنبال نمی داشت، چنان مصيبت ھا گري

مالمتی .  ًحکم تاريخ در محکوميت آنھا قبال صادر شده استبايد بدانند که )  ی اند يا نجيبیببرک
را بر دوش يک ديگر انداختن برای اينکه مردم را در سرگيچی قرار دھند، مانند پوست سگی 

چه تالش بيجا و .  کريه آنھا از انظار پنھان بماندمی کشند تا چھره ھایخود وی ر راست که ب
  !ابلھانه

  
       


