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 ؛ئیاز اشغالگران روسی تا اشغالگران امريکا

   خيانتسه دھه جنايت و 
  

 از خون توده ھای زحمتکش و فقير ما، شش جدی را به ئیرشتۀ ناگسسته ای از جنايت و بربريت و جويبارھا

پس از تثبيت وابستگی اقتصادی و نظامی افغانستان به سوسيال امپرياليزم شوروی در . ھفت اکتوبر پيوند می زند

کودتای . ه مراتب برتر در معادالت قدرت افغانستان داشتاواسط دھۀ پنجاه ميالدی، اين امپرياليزم نوخاسته دستی ب

م از حمايت بی قيد و شرط باندھای سرسپرده و مزدور خلق و پرچم برخوردار بود و راه ١٩٧٣داوودخان در 

 و گوگرد ئیخان با سگريت امريکا  داوودیِ ش را ھموار کرد و پس از سال ھا باز١٣۵٧کودتای خونين ھفتم ثور 

  .خان انداخت و آن را خاکستر کرد ر گوگرد روسی بود که آتش به خرمن استبداد داوودروسی، اين با

اين کودتا با اشغال نظامی افغانستان از سوی چکمه پوشان سوسيال امپرياليزم شوروی دنبال شد و فصل 

وی در شش  ھزار عسکر شور١٣٠در فاصلۀ ميان ھفت ثور و لشکرکشی . خونباری را در تاريخ افغانستان رقم زد

ھزاران روشنفکر آزاديخواه را از دم تيغ گذرانده ) تره کی و امين(ش، دو عامل سرسپردۀ شوروی ١٣۵٨جدی 

بودند و زمانی که ببرک کارمل سوار بر ميلۀ تانک روسی بر اريکۀ قدرت تکيه زد، کمتر روشنفکری برای کشته 

برای دفاع » قطعات محدود« را رھبران کرملين اعزام اگرچه اشغال افغانستان. شدن در دسترس شان باقی مانده بود

ليون يکردند، اما برای افغانستان به بھای کشته و معيوب شدن دو م وانمود می» انقالب برگشت ناپذير ثور«از 

در پايان، . ليون و ويرانی و بربادی زندگی به شدت فقيرانۀ مردم ما تمام شدي آواره و بی خانمان شدن پنج م،انسان
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چارغوک کنان به آغوش جھادی ھا و طالبان افتاد و قسمت اعظم رھبرانش امروز به حيث جاسوس و » انقالب«ن اي

  . ن شان قرار دارنداو متحد ئیمشاور در خدمت امپرياليستھای امريکا

سه مسالمت آميز و دو عموم ( سقوط به رويزيونيزم و) ١٩۵٣(ستالين اتحاد شوروی بعد از درگذشت رفيق 

ھای مادی در زراعت و صنعت نتوانست  برای ايجاد انگيزهبا اتخاذ سياست اصالح طلبانه اش  خروشچف )خلقی

ھمچنان سياست اقتصادی مبتنی بر سود کار جانشينان بيروکرات . گرھی از کار فروبستۀ اقتصادی کشور بگشايد

الت اقتصادی ـ اجتماعی بناًء رھبری شوروی به اميد حل معضالت و مشک. خروشچف نيز به شکست انجاميد

بحران توليد زراعتی، درجازدگی صنعتی، پائين آمدن کيفيت توليدی، فساد اداری مزمن و روزافزون، اجتناب از (

 نظامی را ئیراه ماجراجو» طرف شرقه ب گشايش«با اتخاذ سياست ) توليد سوسياليستی و تمرکز در توليد نظامی

  .در پيش گرفت

ط بين المللی را به ضرر شوروی به شدت دگرگون ساخت، که شايد در مخيلۀ تھاجم به افغانستان رواب

خلق قھرمان و سلحشور ما با عشق شکوھمند به ميھن و با دلبستگی . سردمداران کرملين خطور نکرده بود

خودی در برابر تھاجم وحشيانۀ شوروی به پاخاست و با از ه غرورانگيز به نواميس ملی به صورت خودب

  .بديل پرداخت که تاريخ نظيرش را به خود نديده و يا کم ديده است بی ھمتا در راه آزادی به مقاومت بیخودگذری 

اشغال افغانستان توسط شوروی ھا مصايب و زخم ھای ناسوری بر پيکر کشور ما وارد کرد که امروز ھم از 

يم ھای ارتجاعی عرب، منجالب ريزی ھای امپرياليستی با سرازير شدن پول گزاف رژ برنامه. آن رنج می برد

 و ئیخصوص امپرياليست ھای امريکاه ھای استخباراتی غرب و ب  را به ميان آورد و پای سازمانئیرشد بنيادگرا

انگليسی را بيشتر از پيش در منطقه باز کرد، طوری که ھمزمان با آغاز بمباران وحشيانۀ امريکا بر افغانستان در 

  .قط با عبور از مرز پاکستان داخل خاک افغانستان شدند م صدھا جاسوس ف٢٠٠١اکتوبر 

   مقاومت شکست ناپذير مردم غيور افغانستان و دگرگونی ھای محتوم جھانی به ضرر سوسيال امپرياليزم 

 امريکا با شوروی در ئیھمچنان رويارو. گرديد» سرخ«شوروی، منتج به شکست و عقب نشينی مفتضحانۀ ارتش 

نارضايتی » سوسياليستی برادر«برژنف در رابطه با کشورھای » حاکميت محدود«اين جنگ و دکتورين 

دولت شوروی دراين جنگ . روزافزون را در اقمار شوروی برانگيخت و باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد

  .بستغم تقبل اين خسارت طرفی از آن نر ليارد دالر ھزينۀ جنگی داشت که علیيتحميلی بيست م

منتظرۀ اتحادشوروی ـ که در محاسبات ايدئولوگ ھای سرمايه پيش بينی نشده بود ـ امريکا را فروپاشی غير

ترغيب نمود که با ولع تمام به کشورھای اروپای شرقی و آسيای مرکزی عطف توجه نمايد و افغانستان را به حيث 

به ) منازع امريکا بر تمام جھانسيطرۀ بال(» پکس امريکانا«ھمچنان به تأسی از سياست . منطقۀ ستراتيژيک بشناسد

و اعالم جنگ نامحدود و بی » ھای پيشگيرانه جنگ«به » تحمل ليبرالی«ر و تعويض خط مشی به اصطالح ييتغ

  . پايان مبادرت ورزد

امريکا ھمچون فاتح مغرور بر ويرانه ھای جنگ سرد، نظم نو جنگل را برپا داشت و برای ادامۀ مليتاريزم 

 طالبان و القاعده که خود دست پرورده ھای ئینيروھای قرون وسطا. در پی ايجاد دشمنان فرضی بوداش  جھانی

ھای اطالعاتی غرب و پاکستان اند، برای حضور نظامی امريکا در افغانستان و گسترش شبکۀ پايگاه ھای  سازمان

ا دادند و امارت پوسيدۀ طالبی در به دست امريک» بھانه« پاکستان و شرق ميانه، ،نظامی در سراسر آسيای ميانه

 در کمتر از دو ماه از نقشۀ جھان محو گرديد و رھبرانش چون موش ئیبرابر عمليات وحشيانۀ اشغالگران امريکا

  .  متواری و ناپديد شدندئیھای صحرا
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 در م تا امروز تنھا به فکر مستحکم تر کردن پايه ھای اشغال٢٠٠١امريکای اشغالگر و متحدانش از اواخر 

طالبان دشمن ابدی امريکا «جوبايدن اين سگ پير در تازه ترين مصاحبه اش اعالن کرد که . کشور ما بوده اند

ی اش، قرار است طالبان در قطر ه ئنھان امپرياليست ھا و سگ منطق؛ از سوی ديگر با حمايت پُت و پ»نيستند

  . دفتر شوند صاحب

 م، اما با گذشت ھر روز بر تعداد ٢٠١۴کشور ما بعد از سال نيروھای اشغالگر از » خروج«با وجود اعالن 

 حصارھای آھنين زندان ھا ، پايگاه ھايش وسعت می يابد ،نفرات نظامی امريکا در افغانستان افزوده می گردد

 در توصيف ئیدر عين حال رسانه ھای امريکا. محکمتر می گردد و تسليحات پيشرفته تر به کار گرفته می شود

نشان می دھند به » عقب نشينی«و در حال » شکست خورده« عملياتی طالبان اغراق می کنند و امريکا را ئیتوانا

از سوی ديگر فراموش نبايد کرد که ضعف اقتصادی امريکا به معنای . ی امريکا َرم نکننده ئ رقبای منطقاين اميد که

ريه نشان می دھد بحران اقتصادی سبب فعالتر ُکند شدن نيش زھرآلود نظامی اش نيست، چنانکه تجربۀ ليبيا و سو

  . شدن ماشين جنگی امريکا گرديده است

امپرياليزم امريکا که تا زمان حمله بر افغانستان زخم ھای بر جا مانده از جنگ ويتنام را می ليسيد و حال که 

يزم لگام گسيخته اعاده در عرصۀ جھانی عمالً بادار بالمنازع است می کوشد غرور زخم خوردۀ خود را با مليتار

امريکا . اينک امپرياليزم چين و روسيه را در محاصره گرفته و حلقۀ اين محاصره را ھر روز تنگ تر می کند. کند

به شدت در تالش است تا با بی ثبات ساختن ھرچه بيشتر پاکستان، چين را در تنگنا قرار دھد؛ ھر چند روزی اگر 

شاخ به شاخ شوند، محتمالً به اثر کشمکش بر روی تنگه ھا و آبراه ھای مھم  و چينی ئیامپرياليست ھای امريکا

  .  تجاری در اقيانوس ھند، اقيانوس آرام و جزيرۀ تايوان خواھد بود

يکی از تضادھای اساسی در عصر حاضر تضاد بين خلق ھای تحت ستم با سيستم امپرياليزم و در رأس 

قدرت ھای امپرياليستی و . شود  گسيختۀ امپرياليستی بر خلق ھا عمده میامپرياليزم امريکاست که با تجاوز افسار

مخصوصاً امپرياليزم امريکا توانسته اند ھست و بود توده ھای کشورھای فقير را با استفاده از بانک جھانی و 

ماندھی صندوق بين المللی پول به تاراج ببرند، اما خشم و نفرت توده ھای محروم و زحمتکش جھان که از ساز

 تا ھنوزھمچون گُرز بر فرق غارتگران فرو نمی آيد و در عوض، مثالً در کشورھای ،انقالبی برخوردار نيست

عربی دوباره به دام امپرياليزم می افتد و در کشور ما در خدمت نيروھای کور و ارتجاعی از جنس طالبان و جنگ 

  . کند، به مصرف می رسدبه شدت ارتجاعی شان که فقط عمر اشغال را طوالنی تر می 

در مقاومت قبلی ھم اين توده ھای زحمتکش و فقير ما بودند که بار سنگين جنگ مقاومت ضد متجاوزين 

روسی را بر شانه ھای زخمی و خستۀ خود کشيدند، اما با نداشتن ستاد رھبری سالم، در عوض استقرار حاکميت 

بسته به غرب که به اصطالح رھبری جنگ راغصب کرده مردم، مالکان ارضی، فيودال ھا، نيروھای شرير و وا

 ئیليون دالری به دست آوردند و امروز از دل و جان تفنگدار و حامی اشغالگران امريکايبودند، از آن سودھای م

  . اند

جنبش انقالبی و نمايندگان سياسی زحمتکش ترين طبقات جامعه و پيش آھنگ سياسی طبقۀ دورانساز کارگر به 

 از آن، از شعارھای مطروحۀ خود بسيارعقب ئیوحدت و ھمآھنگی و قسماً مسخ ايديولوژيک پاره ھاعلت عدم 

اين حالت بر نيروھای واقعاً انقالبی فشار . مانده است و تاکنون ھم نتوانسته به حيث بديِل مطرح عرض وجود نمايد

در ستاد واحد رزمنده با انديشۀ دورانساز می آورد که با جديت و انرژی دو چندان در جھت بسيج رزمندگان انقالبی 

 . عصر تالش نمايند و با ايجاد و رھبری مقاومت مردمی، افغانستان را به سرمنزل آزادی و ترقی برسانند
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  !ننگ و نفرين بر اشغالگران سوسيال امپرياليست

  !ن شانامتحد و ئیمرگ بر امپرياليست ھای امريکا

  !ی انقالبی و ايجاد مقاومت مردمیبه پيش به سوی وحدت و تشکل نيروھا

  سازمان انقالبی افغانستان

  ) ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ١٣٩٠ جدی ۶

 


