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  ۵٢نشريۀ پيشرو شمارۀ 

  ٢٠١٧ جوالی ٢٧

 ائتالف نامقدس ديگر
ود آورده چھار دھه جنگ تحميل شدۀ امپرياليستی بر ملت مظلوم و زحمتکش افغانستان شرايط و حاالت ناگوار را به وج

در وھلۀ اول اشغال افغانستان ذريعه قدرت بزرگ امپرياليستی . که بشريت نظير آن را به ندرت مشاھده کرده است

 ۀش با قشون تا دندان مسلح صورت گرفت که با مقاومت دليران. پنجم ھـۀدر اخير دھ) سوسيال امپرياليزم شوروی(

گر دست اندازی ھای کشورھای ديگر امپرياليستی که در رقابت مردم زحمتکش اين مرزوبوم مواجه گرديد؛ ازسوی دي

رو بودند، در چنين شرايط تغيير موضع نيروھای جنگی خادم ه ی با سوسيال امپرياليزم شوروی روبئجھان کشا

ا ًامپرياليزم که اکثرا به شکل ائتالف ھا خود را نمايان می ساختند، ھر تغيير موضع و ائتالف جديد نيروھای جنگی ب

  .ھمراه داشته جنگ ھای ارتجاعی ھمراه بود که با خود ريختاندن خون زحمتکشان را ب

 ھفت تنظيم جھادی پشاور و اتحاد ھشت ۀ اين چنين ائتالف ھا در وجود اتحاد سه گانه و اتحاد چھار گانۀدر اوايل نمون

 اين ائتالف ھا و اتحاد ۀقت سکاندار ھمدرحقي. رسد  تنظيم ھای ساخته شدۀ آخندھای ايران به وضوح به مالحظه میۀگان

ھا دستگاه ھای جاسوسی پاکستان و ايران بوده و مطابق منافع کشورھای امپرياليستی که در رأس اين دستگاھھای 

در پھلوی اين ائتالف ھا در داخل کشور نيز ائتالف ھا در سطح . جاسوسی قرار داشتند سمت وسو داده می شدند

  . گرفت يز صورت میقومندانان خودفروخته ن

نتيجۀ تمام ائتالف ھای قبلی ميان تنظيم ھای جنايتکار جھادی و گروه ھای غيرجھادی جز قتل و کشتار مردم، غارت 

مال و امالک مردم، تجاوز به ناموس مردم زحمتکش چيزی ديگری به ارمغان نداشته است، و پروسۀ چنين ائتالف ھا 

  . تا حال جريان دارد

ی، سلسلۀ حکومت ھای ائتالفی و ائتالف ھای ئبساط طالبان جنايتکار با حمايت مستقيم نيروھای امريکابا برچيده شدن 

چور و کنفرانس بن تمامی جنايتکاران چند دھۀ گذشته را حول محور فساد، . ناميمون و نامقدس بار دگر آغاز گرديد

لذا منافع شخصی، گروھی و تنظيمی اين افراد باعث گرديد تا آنان بارھا به سوی ائتالف . چپاول و خيانت جمع نمود

اينک بار ديگر .  قبل از شروع آن برای مردم روشن بوده استانتيجۀ تمام اين ائتالف ھا حت. ھای موقتی کشانيده شوند

: ر بيش از سه دھه تا گلو در خيانت و جنايت غرق اند، تشکيل گرديده استی که دئائتالف جديدی از افراد و تنظيم ھا

اسالمی، جمعيت اسالمی و حزب وحدت اسالمی بار ديگر به علت از دست دادن منافع شخصی و » ملی«جنبش 

  .گروھی، سر را در يک آخور کرده تا با زير فشار قرار دادن حکومت وحشت ملی، امتيازاتی را نصيب گردند
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الف مذکور به اساس اسناد ارائه شدۀ خود اينان، خواھان اصالح نظام پوشالی موجود است و جالب اين که ھر سه ائت

اصالح در سايۀ اشغال جز تداوم عمر اشغال و حکومت پوشالی . تنظيم فوق الذکر از ارکان اساسی اين دولت می باشند

 چنين پروسه ھای ائتالفی گذرانده، جز امتيازگيری از ائتالف مذکور که عمر گنديدۀ خويش را در. چيز دگری نيست

دسترخوانی که اشغالگران پھن نموده اند، چيز دگری نيست تا باشد ازين طريق تعدادی از افراد باقی مانده را که در 

 عمر قدرت دخيل نيستند و بخشی از اين ائتالف ھستند، شامل خوان قدرت نمايند و با مکيدن خون توده ھای تھيدست ما

  . ننگين خود را طوالنی سازند

درين ائتالف چھره ھای آشنا و امتحان شده که ذره ای به مردم و وطن باور و ايمان ندارند، گرد آمده اند و ھمان چھره 

اينان از نظامی شکايت و گله . ھای ائتالف گر وعھد شکنی اند که جز غارت، چور وچپاول به چيز ديگری نمی انديشند

  . درصد قدرت نظام را در اختيار دارند٧٠ز باال تا پائين در آن شامل و شريک ھستند و باالتر از دارند که ا

ًبناء اين ائتالف که از سه ضلع ناميمون تشکيل گرديده است، نيروھای دخيل در ھر ضلع آن دارای تاريخ سياه جنايت و 

ای خاين و فريبکار را نخورند و آزموده را بار دگر خيانت به مردم می باشد، لذا بر مردم است تا فريب چنين انسان ھ

تکنوکراتی که در مقابل اينان ايستاده است، تا حال از حمايت قوی اياالت متحده و متحدان غربی برخوردار . نيازمايند

د که است و اين جمع که چيزی به نام خدمت به مردم در ضمير شان وجود ندارد، با اين سروصداھا تنھا قادر خواھند ش

  . برای خود امتيازاتی را به دست بياورند

 

 


