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  "گروه راھيان سرخ انقالب"

 ٢٠١٣ فبروری ١۵
 

  

  !يان مداخله و اشغالبی پا شکست روسھا و آغاز  دلو؛٢۶

  

 تلخ تاريخ ماست که منتج ۀ امپرياليزم شوروی و آغاز حاکميت بنيادگرايان اسالمی در سين-دلو پايان اشغال سوسيال ٢۶

 سال قبل در چنين روزی مردم غيور ما بزرگترين قدرت ٢۴.  کشور جھان به رھبری امريکا گرديد۴٩به اشغال 

 دشمنان را ھمراه با ۀبوم، پوز ه و قوام يافته در وحدت تمامی مليت ھای اين مرز و مسلحانۀنظامی جھان را با مبارز

اشغال که توأم با شعار ھای .  و مجبور به ترک اين ميھن بيگانه ستيز کردندهنوکران خلقی و پرچمی به خاک ماليد

. ری به ارمغان نياوردبر مردم ما اعمال شد جز ويرانی، فقر و زندان چيزی ديگي) ، ډوډیکالی کور،(زيبای 

شان برای بدنام کردن کمونيسم بد ترين خيانت و جنايت را » خادی«رويزيونيست ھای شوروی در تبانی با مزدوران 

 .زير شعار ھای انقالبی و مردمی انجام دادند

با مقاومت کم  ه،و پوليگون ھا سر به نيست شد» خاد«در دوران اختناق بھترين فرزندان انقالبی در زندان ھای مخوف 

مرگ انداختند و با استقامت شان شکنجه و زندان را به ميدان نبرد حماسه ۀ نوکران روسی را به تب لرز ،جانانهو نظير 

 تاريخ با خط زرين رقم زدند و در راه عقيده در سلول ھای تنگ ۀآفرين مبدل نمودند، انديشه و راه شان را در سين

 . که الھام بخش برای نسل مبارز در شرايط کنونی می باشنددکردند اما تسليم نشدنانفرادی، بی باکانه جان راتسليم 
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پيامد آن يک و نيم ميليون تن قھرمانانه در راه کسب استقالل و آزادی جان باختند، سه ميليون معلول و پنج در اشغال که 

 مردم ما به دست رھبران تنظيم ۀبانميليون آواره در کشورھای ھمسايه و جھان شدند، ولی ثمره ای جنگ استقالل طل

وحشت و دھشت برخاسته . ه شدبرباد داد» سيا« غرب و ۀ داخلی شان، به اشارۀھای جھادی در سگ جنگی ھای خاينان

 ضد روسی ما بنا به خيانت تنظيم ھای جھادی، راه را به سوی استقالل، آزادی، ۀاز جنايات خادی فراموش شد، مبارز

 .بربريت طالبی و اشغال امريکا را مھيا ساختزمينۀ م بست و  مردهدموکراسی و رفا

و مبارزه عليه » دموکراسی و حقوق زن«تجاوز عريان نظاميان ناتو و امريکا زير نام از که بيش از يک دھه  اين

يان  نيروھای اشغالگر برای نابودی مردم ما است که در تبانی با بنيادگراۀجنگ عوام فريبان. گذرد می» تروريزم«

 مطبوعات پوشالی به غالمی امريکا و ۀارتجاعی و مدافعان امريکا و روشنفکران جيره خوار، نسل امروزی را ذريع

 مردم ما در ميان آتش بنيادگرايان طالبی، دولت مزدور کرزی و اشغالگران دود می. دھند  مردم ادامه میۀتنويم مبارز

فساد اداری، توليد . شوند و با سرازير شدن ميليارد ھا دالر کمک ھا ھنوز ھم ھشتاد درصد مردم ما زير خط فقر اند

ی و سوختی، بی عدالتی، بی ئقيم مواد غذاافزايش د، قتل، آدم ربائی، موادمخدر، تجاوز جنسی به زنان و کودکان، اعتيا

  .کند بيداد می... سوی باند ھای تنظيمی، چور و چپاول زمين ھا از ءنانی، بيوگی، فحشا

از سوی ديگر اشغالگران زمينه را برای تنظيم ھای جھادی که از ترس طالبان غار موش می پاليدند، و از گور بيرون 

 گرده ھای زخمی مردم ما سوار نمودند و امروز از برکت دولت اشغالگر امريکا قھرمانان مادرزاد رشان کرده ب

  .  دست يافته، مست و ملنگ حاکميت دارنده ئیاند، به امکانات افسان»  زندموکراسی و حقوق«

اين جنايتکاران زمانی دموکراسی را معادل کفر و الحاد می دانستند ولی امروز دولت اشغالگر امريکا نيش مذھبی و 

خاطر ه تی حاضر اند بناموسی شان را کشيده و به عناصر خنثی و خاين تبديل نموده اند که با ھزار نيرنگ و بی غير

چون ميدانند که سرنوشت شان در نبود . دمنافع خود و باداران شان از ھمه چيز بگذرند، اما امارت شان حفظ شو

و » آی اس آی«، »کی جی بی«اشغالگران وخيم خواھد بود، زيرا مردم افغانستان دانسته اند که اينان زمانی نوکران 

 گذشته بدترين خيانت و بی ناموسی را عليه ۀتن داده اند و در سه دھ» سيا«ی بودند و امروز ھم به غالم» واواک«

  . کثيفترين چھره ھا، تاريخ زده و طرد شده اندۀمثاببه مردم ما انجام داده اند که 

ی بيش نيست، چون امريکا در منطقه اھداف ئ ميالدی معما٢٠١۴ی و ناتو از افغانستان در سال ئخروج نيروھای امريکا

يعنی فروش رسمی افغانستان، ساختن پايگاه ھای » ستراتيژيکپيمان «زمدت ستراتيژيک دارد بدين منظور امضای درا

الی ه  ما در البۀدايمی نظامی خيانت ھای رسمی دولت مزدور کرزی در برابر ملت ما است و استقالل از دست رفت

  . پامال شده استیچندين اشغال

 اشغالگران شوروی به مردم سلحشور خويش پيام ۀ مناسبت سالروز شکست مفتضحان به»گروه راھيان سرخ افغانستان«

گری و دريدن ماسک خاينان ملی، روشنفکران ءدھد که بدون بلند بردن آگاھی مردم، افشا رزمندگی و ھمبستگی می

ا تصور کرد و ی و متحدين شان نمی توان پيروزی آينده رئ مسلحانه عليه اشغالگران امريکاۀتسليم طلب و مبارز

 ۀپارچگی در مبارزه عليه دشمنان سوگند خورد با وحدت و يکمی بايد . دست آورده استقالل از دست رفته را دوباره ب

  .کوالر، افغانستان نوين را می توان ساختس با ايجاد دولت دموکراتيک مردمی و چهخلق به پا خاست 

  !شان خلق ما عليه اشغالگران و نوکران ۀپيروز باد مبارز

  !در راه افغانستان دموکراتيک نوين

  »گروه راھيان سرخ افغانستان«
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