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 Political  سياسی

  
  الله
  ٢٠١٧ اپريل ٢٧

  

   ثور،٨ و ٧روزھای ننگين و خونين 
  سرآغاز اشغالگری ھا و جنايات چھار دھۀ اخير

  

 لشکر کشی قشون ۀ، زمين١٣۵٧ ثور ٧امی در با راه اندازی کودتای ننگين نظ» خلق«حزب منفور دموکراتيک 

 ۶٢٠اشغالگران روسی با شرکت بيش از .   مھيا نمود١٣۵٨ جدی ۶به تاريخ را سوسيال امپرياليسم شوروی » سرخ«

 نظامی و پرداخت بيش ۵٣۴۵٣ و زخمی شدن ١۴۴۵٣ سال تجاوز خونين، با مرگ ٩ھزار نظامی در جريان بيشتر از 

 با سر افکنده و شکست سنگين خاک افغانستان را ترک ١٣۶٧ دلو ٢۶ارف جنگ، به تاريخ  ميليارد دالر مص١٠از 

ليون يليون زخمی، نزديک به ھفت ميليون کشته، دو و نيم مياين کودتای منحوس برای مردم ما، بيش از يک م. کردند

  . ھنگی را به ھمراه داشتآواره، نابودی کامل اقتصاد رو به انکشاف و اضمحالل زندگی نيمه بند اجتماعی و فر

، با تطبيق طرح ھای ندنوکران سر سپردۀ کرملين که يک روز ھم به راه پر افتخار مارکسيسم قدم نگذاشته بود

اين جرثومه ھا با افکار بويناک و صدور فرمان ھای . رويزيونيستی خروشچف خيانت نابخشودنی را به کمونيسم کردند

ی طبقۀ ئسم در افغانستان گرديدند، بلکه باور و اعتماد توده ھای زحمتکش به علم رھا نه تنھا باعث بدنامی کموني،پيھم

 ھا وقت و انرژی هکارگر و ساير زحمتکشان را به شدت خدشه دار ساختند که برای اعادۀ حيثيت دوبارۀ آن بايد دھ

  .صرف گردد

؛ امپرياليسم جنايتکار امريکا که از رقيب اين يلغار تحوالت و دست درازی ھای بيشماری را در منطقه به ھمراه داشت

روسی خود در جنگ ويتنام شکست مفتضحانه خورده بود، دم را غنيمت شمرد و با ايجاد جبھۀ وسيع ضد سوسيال 

امپرياليسم شوروی که در آن کشور ھای امپرياليستی غربی، شيخ نشين ھای عرب، کشور ھای منطقه از جمله پاکستان 

ر ھای ذينفع دخيل بودند، توانست با راه اندازی تبليغات گسترده در مدت زمان کوتاه نه تنھا ميليارد و ايران و ساير کشو

ھا دالر کمک را برای جنگ عليه سوسيال امپرياليسم شوروی گرد آوری نمايد، بلکه رھبری پشت جبھۀ جنگ را به 

وانست جلو پيشروی شوروی ھا را به آب ت) تنظيم ھای جھادی(دست گرفته و از طريق دست پرورده ھای بومی خود 

تجاوز به ) نقشۀ راه(از طريق ترسيم » دکتورين خاورميانۀ بزرگ«ھای گرم ھند بگيرد و در آينده با تطبيق طرح 

 جمھوريت، ١۵امپرياليسم امريکا با شکست و تجزيۀ شوروی به ) نقشۀ راه(اولين مرحله از . افغانستان را تضمين نمايد

  .گرديدموفقانه عملی 
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خواھان آشتی » مشی مصالحۀ ملی«در فردای شکست سوسيال امپرياليسم شوروی، دولت دست نشاندۀ کابل  با اعالن 

گرديد که اين خواست از سوی تنظيم ھای تا دندان مسلح جھادی به شدت رد و در ظرف چند ماه با تصرف تمامی ) ملی(

امپرياليسم امريکا به ) نقشۀ راه(ی برای عملی نمودن مرحلۀ دوم تنظيم ھای جھاد. واليات، دولت نجيب را شکست دادند

سان جھادی گکر. جنگ ھای خونين داخلی دست زدند و دمار از روزگار مردم خسته از جنگ افغانستان در آوردند

ی و به برای رسيدن به قدرت از چھار سمت به کابل، وحشيانه ھجوم آوردند و در مدت زمان کوتاه کابل را از سکنه خال

  . شھر ارواح مبدل کردند

با ايجاد جزيره ھای قدرت و پرورش عقده ھای چرکين تعصب به نام ھای ) ھفتگانه و ھشتگانه(ی ئ الشخواران بنيادگرا

مذھب، مليت، قوم، سمت و قبيله با فجيع ترين شکنجه ھا به قصابی انسان ھا پرداختند و از کشته ھا پشته ھا ساختند تا 

  .امپرياليسم امريکا آماده سازند) نقشۀ راه(تطبيق مرحلۀ سوم فضا را برای 

) پاکستان(ی که بايد از سوی چوبدست امپرياليسم امريکا در منطقه ئموريت ھاأيکی از م» سرخ«با آغاز تجاوز قشون 

جوانان و  از جوانان، نویرسيد، ھمانا تربيۀ کتلۀ وسيع توسط پول ھای فراوان شيخ نشين ھای عرب به سر انجام می

در ھزاران ) آی اس آی(کودکانی بود که تحت نام آموزش مسايل دينی تحت نظر مستقيم سازمان جاسوسی پاکستان 

 ھزار مدرسه به صورت رسمی و غير رسمی در جريان جنگ عليه سوسيال ٢٨به اساس برخی آمار بيشتر از  (همدرس

 ًعمال استفاده از سالح و تجھيزات نظامی را آموزش می) امپرياليسم شوروی به پول عرب ھا در پاکستان ساخته شد

  . حيث گوشت دم توپ از آن کار گرفته شود من) نقشۀ راه(ديدند تا در تطبيق مرحلۀ سوم 

حيث سياھترين دورۀ تاريخ سياسی کشور، بساط خونريزی و ويرانی جھادی ھا  با روی کار آمدن جريان طالبان من

طالبان با شعار حاکميت شرعيت . آغاز گرديد) نقشۀ راه(حيث مرحلۀ سوم  سالمی منموريت امارت اأبرچيده شد و م

شالق زدن، قطع . اسالمی با چنگ و دندان تالش داشتند تا شرايط زندگی در افغانستان را به زمان ظھور اسالم برساند

 دخترانه، منع استفاده از اعضای بدن، زير ديوار کردن، ريش گذاشتن، به چھار ديواری کشيدن زنان، بستن مکاتب

 از اعمال روزمرۀ اين گروھک وابسته و مزدور ئیکات وغيره جززآالت موسيقی، پنج وقت نماز، جمع آوری عشر و 

موريت خود أطالبان توانستند به بھترين وجه م. عملی می گرديد) سيا(و ) آی اس آی(ن ابود که به دستور مستقيم مشاور

امپرياليسم جنايتکار امريکا با راه . آماده سازند) نقشۀ راه(نه را برای آغاز مرحلۀ چھارم را به پايان برسانند و زمي

 در واقع شمارۀ معکوس تجاوز گسترده به افغانستان را به تاريخ ھفتم اکتوبر ھمان ٢٠٠١اندازی سناريوی يازده سپتمبر 

  .سال آغاز کرد

گذرد،  سردمداری امريکای جنايتکار نزديک به شانزده سال میامروز که از آغاز ھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی به 

 از چھار دھۀ اخير سکتگی در قتل، کشتار، تجاوز، ه ایگردد، در ھيچ برھ که با پوست و گوشت احساس می طوری

اگر تا ديروز دست نشانده ھای ھفت ثوری در خوشخدمتی و . وجود نيامده استه خيانت و جنايت در افغانستان ب

کرملين از ھيچ تالشی دريغ نمی ورزيدند و برای رضايت خاطر اشغالگران روسی به قتل و » چکمه پوشان«سی بويپا

زدند، امروز ھم بقايای ھشت ثوری ھای ديروزی ھمراه با تکنوکرات ھای غربی و تواب شده  کشتار انسان ھا دست می

رقصيده، کشتار ھم وطن در بند ما را وسيلۀ ھای ھفت ثوری برای رضايت خاطر اشغالگران غربی به ھر ساز آنھا 

  . تقرب به خاقان کاخ سفيد می سازند

 از آنھا یجمع وسيع. ًدر اين ميان وضعيت و موضع گيری طالبان از چند سال به اينطرف قسما دگرگون گرديده است

تان در افغانستان اند و در حال تطبيق سياست ھای توسعه طلبانۀ پاکس) آی اس آی(کماکان تحت حمايت و نظر مستقيم 

ھر روز از طريق نظاميان پاکستان تمويل و تجھيز گرديده و در ميدان ھای جنگ به شدت ارتجاعی جاری سھم فعال 
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عدۀ ديگر از طالبان توسط روسيه و ايران به منظور جلوگيری از نفوذ روز افزون پروژۀ داعش در منطقه و . دارند

  .  تمويل و تجھيز می گردندیئمنحيث خارچشم اشغالگران امريکا

ی جھان و انواع سالح ھای نظامی ئ نيمه فيودالی محل آزمايش بزرگترين سالح غير ھسته –اگر افغانستان مستعمره 

ليون يپيشرفتۀ ديگر قرار می گيرد، اگر افغانستان  به بزرگترين کشور توليد کنندۀ مواد مخدر تبديل شده و بيش از سه م

حيث فاسدترين کشور لقب نا امن ترين کشور جھان را گرفته و ھر روز  اند، اگر افغانستان منانسان در آن معتاد 

در حملۀ اخير طالبان خونريز و مزدور به قول اردوی (فرزندان توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ آن تحت نام عسکر 

به اردوی اجير و فاميل ھای شان مودن شکم خود ِ عسکر از دنيا بی خبر که برای سير ن۴٠٠شاھين در بلخ نزديک به 

، طالب و داعش کشته و زخمی می )دولت پوشالی پيوسته بودند، قتل عام گرديده و صد ھا عسکر ديگر نيز زخمی شدند

شوند، اين ھا ھمه ناشی از سرسپردگی و چاکرمنشی حاکمان سياسی اند که در طول چھار دھۀ اخير شرف و ناموس 

  .خود را فروخته اند

امی اشغالگری ھای چھار دھۀ اخير، سرسپردگی و چاکرمنشی دولت ھای ارتجاعی اند که نه به خواست و عامل تم

که آزاديخواھان،  ارادۀ توده ھا بلکه به کمک و حمايت مستقيم کشور ھای اشغالگر بر اريکۀ قدرت تکيه زده و تا زمانی

حد ضد استعمار و استثمار قدرت سياسی را در کشور استقالل طلبان، نيرو ھای انقالبی و چپ کشور با ايجاد صدای وا

ی از ظلم و تعدی اشغالگران و ايادی داخلی آن خواب و ئ دموکراتيک به دست نگيرند، رھا–از طريق انقالب ملی 

  .   بيش نخواھد بودیخيال

  ١٣٩۶ ثور ٧

 


