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Condemnation of America’s attacks to Afghanistan!  
 

   امپرياليسم امريکا اکتوبر،روزتھاجم  نظامی) 7(                    سياه روز             
  ! محکوم می کنيم شديداً افغانستانمتحدين آنرابه و                                

  
دراين تھاجم نظامی، . نظامی قراردادندازفضا وزمين افغانستان راموردتھاجمريکا ومتحدين آن  ميGدی ارتش ام2001اکتوبرسال ) 7(بتاريخ 
درواقع ازيکطرف منحيث راه  اينھا. سھم گسترده داشتند عليه مردم وکشورارتشھای مھاجمدرھمکاری با" مالائتGف ش" نظامی متعلق به قوتھای

اين .  قرارگرفتند درکنارآنعليه قوتھای طالبانزمينی ارتش امريکا ی نظامی ملياتھا وازطرف ديگردرعھای مھاجم بودندبلد درخدمت ارتش
 کب جنايت فجيع وخيانتيکبارديگرعليه مردم وميھن مرتنی کشوردررکاب ارتش امريکا وناتودرکشتارمردم وويرا" چندآخوره"مزدوران 

 هم مظلوم وبيگناه رابقتل رساندی ھوائی وزمينی ھزاران نفرازمرد درعمليات ھای نظامريکادرطی حدود يک ونيم ماهارتش ام.سھمگينی شدند
رژيم  . شدوسط بمب افکنھای امريکامنھدم ونابوددرکشوروجودداشت، ت  وتجھيزات نظامیآنچه بنام مراکزوتاسيسات. مجروح ومعيوب ساختياو

 به پاکستان درآغوش حاميان شان پناه باسران گروه القاعده نيروھای نظامی وامنيتی شانبخش اعظم طالبان سقوط داده شد واراکين دولت آنھابا
  .بردند

  تدارکات نظامی وسياسی گسترده ای راروی دست گرفته دولت امريکا، درامريکا وکشته شدن سه ھزارنفردرآن2001سپتمبر) 11(بعد ازواقعه 
 را مجازات  " وطالبانن وگروه القاعده اسامه بن qدواقعه يعنیعاملين اين " کرد تاامی برافغانستان آماده  حمله نظودرمدت کوتاھی خودرا برای

نيزبدست » ملل متحد«نظامی راازشورای امنيت  وتجاوزمجوزاين تھاجم » نگ جھانی عليه تروريسمج«  يعنی روی ھمين طرح ونقشه . کند
افکارعامه مردم ی را براه انداخته وات وسيع تبليغدراطراف اين قضيهپرياليسم بين المللی بکارافتاد ودرآن وقت ماشين تبليغاتی ام .آورد

بخش تبليغات برای افغانستان ومنطقه طوری صورت می گرفت که . وتعدادی ازکشورھای ديگرآماده ساخترادرامريکا واروپا وکاناداوآستراليا 
دراطراف اسامه بن qدن رجھان سراس که از را گروه ھای اسGمی،دارد تابا سقوط رژيم طالبان قصد گويا دولت اضGع متحده امريکا

» رژيم دموکراتيک« يک  ،قلع وقمع کرده وبجای رژيم قرون وسطائی طالبان افغانستان متمرکزشده بودند،ودرحمايت رژيم طالبان در
تعداد زيادی ست که تواناين بود ظاھرقضيه . خGص شوند» ستھايرترو« تابقول آنھا مردم افغانستان وجھان ازشردرافغانستان روی کارآورد

 بخشھای ازعوام  اما باطن قضيه چيزديگری بود که بعدھا حتی. وخارج افغانستان متوھم سازد رادرافغانستانانديشان وفرصت طلبانساده از
  .الناس ھم ازآن آگاھی يافتند 

 آگاھی دارند وتاريخ جنايات سرمايه راچه ھمه نيروھاوافراد آگاه ومترقی درجھان که ازماھيت طبقاتی وخصلت سرمايه داری جھانی وامپرياليسم
رادراين قضيه بخوبی ؛ اھداف واستراتژی پنھانی دولت امريکا ومتحدين آنوچه دردوران استعمارجديد مطالعه کرده اند دردوران استعمارکھن 

ارت جھانی ظاھراً دليل  برمرکزتج" تروريستیحمله"موضوع .  بود وغارت منابع آنھا وآن سلطه براين مناطق جھاندرک می کردند،
 .دن ميانه عملی سازشرقآسيا ومنطقه جنوب دره ھای استعماری وامپرياليستی شانرا  نقشد اد تا ومتحدين آن ردست دولت امريکاد» موجھی«

له نظامی وبه ازطريق حم ھمواره سلطه اشرا برجھان ازطريق صدورسرمايه، براه اندازی کودتاھای نظامی و امپرياليسمسرمايه داری جھانی و
 ای دومنطقه دوکشورو افغانستان وعراق وتحت کنترول درآوردن اينوتھاجم نظامی به. برجھان گسترش داده استمستعمره کشيدن کشورھا

 به استعمارگری امريکا به شيوۀ واقدام.  به ھمين منظورانجام شده استنفت وگازفراوان ومنابع زيرزمينی سرشارودست نخوردهدارای ذخاير
درطی سه دھه اخيرنظام سرمايه زيرا. می شودمربوط  موقعيت نظام سرمايه داری درامريکا  به ھم دراين شرايط ازقرن بيست ويکمعمارکھناست

 نه اينکه سيری بجانب  امريکاوضعيت اقتصادیبروبوده ودرآغازقرن بيست ويکم  درامريکا به دوره ھای متناوب رکود وبحران رو خاصتاً اری
 اين بحران برخGف . قرارگرفته وھرچه بيشتردربحران عميق فرومی رفت ورشکستگی تقريباً درسراشيبنداشته است که  ورونقبھبود

بحران . گرفتدربراسراسراقتصادھای جھان ر يک بحران ساختاری سرمايه داری جھانی است که ازامريکا آغازشد وبحرانھای دوری قبلی،
کسری ، ،  تجارت کاqھای مصرفی بخش خانه سازی وبخش،  دربخشھای مالی،حکومت ھای ايالتی قروض دولت فدرال وکنونی امريکا ازجنبه

واستراتژی تھاجم نظامی وسلطه .  است شدهغيرقابل تصوری شديد وعميقبيدريغ بودجه ومصارف نظامی به حدبودجه ساqنه وازدياد 
اين مناطق وتحت کنترول قراردادن منابع وذخايرآنھا ريشه درھمين بحران پايگاه ھاومراکزنظامی در ايجاداستعماری برخلقھا وملل اسيرجھان و

ودولت امريکا ومتحدين آن می خواھند ازاين طريق براين بحران فايق .  داردعميق وضعيت اقتصادی وخيم امريکا وغارتگری سرمايه جھانی
درکنترول داشته   آنھاونيروی کارارزان  وسيع وپرنفوسرابابازارھایآينده نيزبادردست داشتن اين مناطق ومنابع جھان منجمله قاره آسياآيند ودر

  .باشند وبه آقائی شان درجھان ادامه دھند
  : حال برمی گرديم به عمل کرد ھای استعماری دولت امريکا وشرکای ناتوی آن درافغانستان

 شدند تا درباره نحوه اداره آينده افغانستان که جمع" بن"بعد ازسقوط رژيم طالبان درافغانستان غارتگران جھان درکشورآلمان درشھر
ديده شد  .تعيين کننددرآينده بعبارت ديگرسرنوشت دولت مستعمراتی شانرا. ، تصميم بگيرندشغال نظامی وسلطه استعماری درآورده بوندآنرادرا

 واھداف شان تمام گروه ھا عی نفوذ داشتند؛ بنابرماھيت که درافغانستان دربين گروه ھای ارتجاکه امپرياليستھا ودولتھای ارتجاعی مزدورآنھا
وافراد ارتجاعی جنايتکار، ميھن فروش وخاين به خلق وميھن راجمع کردند وازترکيب آنھادولت مستعمراتی رابه سرکردگی کرزی 

دراين ده سال صدھا . سرپانگھداشته اند دqروپوند ويوروينا با زوراسلحه و رقدرتھای جھانخواراين رژيم  ده سال است که  .مزدورتشکيل دادند
ولی عملکردھای . جريده وروزنامه وده ھا چينل تلويزون وراديورا بکارانداخته اند تا درجھت اغفال واغوای مردم افغانستان وجھان تبليغ کنند

اين ده سال بجھت اغوای مردمان کشورھای امپرياليسم امريکا وناتو درطی . جنايتکارانه وخاينانه آنھابيش ازپيش ماھيت آنھارابرمGکرده است
رياست انتخابات انتخابات پارلمانی ومجالس وqيتی و، لويه جرگه ؛انتخابات نمايشی وفرمايشیشان وفريب مردم اسيرافغانستان چند دور

رقی  وتموکراسی، جامعه مدنید «ينھا درقرن بيست ويکم برای  يک ميليارد دqربراه انداختند تا وانمودکنند که ا بامصرف حدود راجمھوری
 بی سرپناھی، جھل  بيکاری، فقروگرسنگی،کشتاروويرانی،:  ازچه قراراستولی بعد ازده سال نتيجه. آمده اندبه افغانستان » وپيشرفت اقتصادی

  زن وکودک ھزاران  ھزاران کودک بی سرنوشت ورھا شده درسرکھا، امراض روانی، ازدياد مکروبی وپرازيتی،ومريضی، شيوع امراض
 به ازدياد افراد مصاباعتياد به موادمخدر،   گسترش، به گدائی روی آورده اند ازشدت گرسنگی ودرماندگی جنگ که ومعيوبمعلولافراد و

 توليد ترياک وحشيش، قاچاقبری، فعاليتھای بانديستی، فساداداری ومالی، سرقتھای  خودکشی وخودسوزی،ايدز، ترويج فحشاء وبی بند وباری،
 ومردم، رشوه  زنان وکودکان، غصب اراضی وامGک عامه، اختطافگروگانگيریزورگيری و، عدم امنيت ومصئونيت جانی ومالی، سلحانهم

امپرياليستی درافغانستان  سرمايه داری جھانی ووفGکت ديگرارمغان ، سياه روزیبخودگرفته است وده ھا نوع مصيبت"  رسمی" شکل  تقريباً که
 وارتجاعی تحت رھبری دولت   کشورھای امپرياليستی ھمينومسئول ھمه اين جنايات وفجايع عليه خلق مظلوم وستمديده افغانستان،. است

 وش ھای با فر وطن،"افغان مليتی" طالب، پرچمی وخلقی وسازائی،  مليشه ای،دولت دست نشانده کرزی متشکل ازجنايتکاران جھادی،امريکا و
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 ھمچنين وضعيت مشابھی که امريکا .ھستند خادم امپرياليسم ارتجاعی وتسليم طلب وميھن فروش گروه ھا وافراد وساير»تخصصی«  ھایديپلوم
  .وانگلستان درحمله نظامی وبه مستعمره کشيدن کشورعراق برمردم اين کشورتحميل کردند

دسته بندی   شديداختGفات.  گرفتاراند عميقیدربحران ھمه جانبهبيش ازقبل ادرافغانستان ودولت دست نشانده آنھدرشرايط کنونی امريکا وناتو
 نی وآتی کشورھای بيگانهمختلف دارند ودرجھت تأمين منافع آ دولت مزدورکه ھرکدام سردرآخورکشورھای ھای ارتجاعی درون وبيرون

 . که حتی امکان دفاع ازخودش راندارد وفساد وانارشی وبحران قراردارددرچنان وضعيتی ازضعفدرافغانستان کارمی کنند؛ دولت دست نشانده 
گروه ھای طالبان وحزب اسGمی گلب الدين وحقانی که به حمايت وکمک دولت پاکستان وطالبان پاکستانی وگروه ھای اسGمی که درالقاعده 

ا وناتو ک دولت پاکستان درافغانستان عليه قوتھای نظامی امريجمع شده اند ودرجھت کسب قدرت دوباره درافغانستان وتامين منافع استراتژيک
آنھا  پوچ برخGف ادعای. ديد بزرگی برای دولت مزدوربحساب می آيندتقويت شده وامروزمنحيث تھ روزودولت مزدورآنھا می جنگند روزبه

قدرت دولتی خودشان وتامين سلطه دولت پاکستان جنگ شان با ارتشھای امريکا وناتونه بخاطرآزادی خواھی واستقGل طلبی که بخاطراعاده 
کنترول آنھا  نفوذ و ساحهازشدت ووسعت حمGت  طالبان وگسترشرمی آيد که امريکا وناتوازاوضاع چنين ب. درافغانستان ومنطقه است

ولی ازآنجاييکه دولت پاکستان .  بادولت دست نشانده وسھيم شدن درآن ترغيب کنند"مصالحه"برافغانستان نگران شده وسعی دارند تاآنھارابه 
که شرکت (  اطGع دارندازآنھا درک کرده وازنارضائی گسترده مردم  را قوتھای اشغالگرودولت دست نشانده حساس وشکنندوطالبان موقعيت

ودراين قضيه . شوندمی  به مصالحه راضی ن بدون گرفتن امتيازات بزرگی و)گواھی براين واقعيت استاندک مردم درانتخابات پارلمانی اخير
 مطابق به خواست »ديورندنام نھاد خط  «قضيهحل مسايل زيادی چون ودولت پاکستان به سبب .  تاحد زيادی تعيين کننده استنقش دولت پاکستان

آسيای ميانه، ، مسئله جلوگيری ازنفوذ دولت ھند درافغانستان ومنطقه، استفاده دلخواه ازخاک افغانستان درجھت نفوذ به کشورھای ومنافعش
. اشتن بازارافغانستان ومسايل ديگرمسئله سرمايه گذاری درافغانستان خاصتاً دراستخراج معادن وعرصه ھای پردرآمد ديگر، درکنترول د

رای  که ب برای دولت پاکستان نه تنھا مسايلاين. ت آن قرارداشته باشدزيرقيموم، در تحت سلطه امپرياليسم می خواھد که افغانستانازاينرو
د نسعی می کن فئودال وکمپرادوراين کشورباتمام قوادولت پاکستان وطبقات حاکم ازاينرو. استقات فئودال وکمپرادوراين کشورنيزحايزاھميتطب

  وديگرانودردست داشتن گروه ھای مزدوری مانند طالبان وگلب الدين وحقانی. باشدوامرونواھی آنھا که تابع اتادولتی درافغانستان سرکارآيد
 درطی  دولت پاکستانباآنکه. درافغانستان ھستند بھترين برگ برنده دولت پاکستان درمعامله با قدرتھای اشغالگرودولت مزدوردرشرايط فعلی

 طالبان وگروه ھای ارتجاعی باظاھرا باطالبان پاکستانی درجنگ قراردارد اما وجود طالبان پاکستانی وروابط ھمه جانبه آنھا آخريکسال
ديد دولت ھند کارمی گيرد وھم  درتھ ازاين نيروھا ھم پاکستاندولت. غانستان يک برگ برنده ديگربرای دولت پاکستان درمنطقه استافدرديگر

 اسGمی ايران باتمام ھمچنين دولت ارتجاعی.  می گمارد درکسب قدرت سياسیآنھارا به کمک گروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی وديگران
رتامين سلطه اش بردولت افغانستان وايجاد  منظوهببطورمستقيم دورانش درافغانستان درداخل وخارج دولت وچه نيروچه ازطريق مز

  .ازطالبان دربرابردولت امريکا حمايت ھمه جانبه می نمايدودرطی سالھای اخير.  می کند درامورافغانستان مداخلهدردسربرای امريکا وناتو
ھا ازگروه ھای خلقی پرچمی  مزدورآنامپرياليستی ورژيم ھایدارد ودرطی سی سال اخيربوسيله قدرتھای آنچه که درافغانستان جريان : خGصه

 آزادی واستقGل سياسیبرای مردم افغانستان و بوجودآمده وامريکا وناتوده سال اخيری سلطه استعمار و ومليشه ای وطالبیگروه ھای جھادیو
  آنھاھمه دن دردولت وخارج دولت قراردار که متذکره ارتجاعی گروه ھای. استه آميزشده ومخاطر تھديد کننده بيش ازھمه وقتکشورشان

اينھاازھيچ خيانت وجنايتی برعليه مردم وکشورروی .مردم وميھن انداجنبی وازدشمنان سوگند خورده جنايتکاروخاين، وطن فروش ومزدور
باين . ان خونی مردم افغانستان ودشمن آزادی واستقGل آنھا وتمام خلقھای جھان اندوقدرتھای امپرياليستی حامی آنھابدترازآنھا دشمن گردان نيستند

 قدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی وگروه ھای مزدورآنھا دردولت وخارج دولت  گويا مردم افغانستان نبايد دچاراين توھم شوند کهصورت
دولتھای ارتجاعی  ازگروه ھای ارتجاعی ودولتھای امپرياليستی وتظارچنين امری ان! ندرطه ھولناک نجات دھمی توانند آنھاراازاين ومزدور

 شرايط سھمگين وجنايتبارسی سال اخيرکشوربايد برای مردم افغانستان خاصتاً گروه ھای روشنفکرمردمی .منطقه ساده انگاری محض است
بايد تحت تبليغات اغواگرانه امپرياليستھا ومرتجعين رنگارنگ وبيش ازاين ن. وافراد روشنبين وآزادی خواه وميھن پرست درس بزرگی باشد

ومردمان آن آينده اين سرزمين .  وبی تفاوتی برآيند وباصطGح فکری به اصل قضيه بکنندی بايد ازاين حالت انفعال مردم افغانستان.فريب بخورند
ی داخلی نمی تواند مردم وميھن راازاين ورطه خوفناک خارجی وھيچ گروه ارتجاع غارتگرھيچ نيروی. تاريک ومخاطره آميزبنظرمی رسد

نجات واقعی مردم وميھن ازطريق مبارزه مترقی .  مردم افغانستان بايد بيدارشوند وبيش ازاين تماشاگرنابودی خود وميھن شان نباشند.نجات دھد
ی امپرياليستھا ودولت مزدورونجات قطعی آنھا ازسلطه استعمار واستقGل کشورورھائی توده ھای مردم  آزادی.توده ھای مردم ممکن است

مبارزه مترقی وانقGبی توده ھای خلق تحت درگرو دموکراتيک مردمی، مستقل وداليسم، کمپرادوريسم وامپرياليسم وتشکيل دولتازسلطه فئو
ليم طلبانه که توسط افراد باصطGح  ديگرھمه الترناتيف ھا وراه چاره ھای سازشکارانه وتس.استقعاً انقGبی طبقه کارگررھبری يک حزب وا

پيش گذاشته می شوند؛ ھمه اينھا بمثابه » دموکرات« وطن ومردم مطرح می شود وياطرح ھای رفورميستی که توسط گروه ھای »خيرخواه«
، رتجاعی خارج دولت وافراد ا با گروه ھادرھمکاریبه کمک امپرياليسم بين المللی و مردم رافريب بدھند و بازھمسرابی است که می خواھند

  .سلطه امپرياليسم وارتجاع رادرکشوربشکل ديگری تداوم بخشند

  !دولت مزدورآنھاومرگ برامپرياليستھای استعمارگرامريکا وناتو                       
  !                 نابود باد سلطه غارتگرانه وجنايتبارسرمايه داری جھانی وامپرياليسم

  !جھان عليه امپرياليسم وارتجاع دربند روزباد مبارزات انقGبی ومترقی خلقھا وملل                 پي
  ! مبارزه ومقاومت مترقی وانقGبی است نجات مردم وميھن يگانه راه                 
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