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  ســــــــــــــــروش

                                                                                                                                                       ٢٠١٧ دسمبر ٢٢

  ١-صراعتراف علنى تسليم طلبان در ارتداد از انديشۀ پيشرو ع
  ی را که بد گـوھر باشدـ آھن ھيچ صيقل نکو نخــواھد کـرد   

  سگ به دريای ھفتگانه مشوی    چونکه تر شد پليد تر باشد

 اشغالگران  در شرايطى كه خلق ميھن ما به خون غرق است و در زير آتش خمپاره ھاى توپ، تفنگ و بمب افگن ھاى

سوخته و له می شوند  و از چھار سو مورد تھاجم فتنه انگيزان   شانو انفجار و انتحار عمال پليد طالبی و داعشی

   قرار دارند، کشور ما توسط مذھبی  منطقه و يا ھم آزمندان ھمسايه ھاى شمالى امپرياليستى و دول و محافل مرتجع

ٔامپرياليسم جھانی به سرکردگی اياالت متحده، كامال اشغال و تحت سيطره حاكميت مزدورانی كه زي ر فرمان آن ھا بر ً

  . خلق ما تحميل شده اند؛ با سخت ترين شرايط موجوده به سر مى برند

ساليان سال است که زحمتكشان کشور اشغال شدۀ ما ھمه روزه معروض به انواع ستم اشغالگران، دولت مزدور کابل و 

جير و خلق در خون تپيدۀ آن از اوضاع نابسامان، وضعيت غمبار کشور در زن. مزدوران مرتجع طالب و داعش بوده اند

مى " ساما"  آگاه، انديشوران مترقی و فرزندان متعھد به سازمان آزاديبخش مردم افغانستان كليه  انقالبيون، مبارزان

ٔ و عمال پليد شان به مبارزه بى   مؤثر براى رھائى از چنگال اشغالگران طلبد تا به صورت متشكل و ھمه جانبه و
 استعمار كه طى چھار دھه با   افغانستان و براى آزادى ملتى از قيد اسارتۀ و براى نجات خلق ستمديد ادامه دھند امان

  . متجاوزان و نظام ھاى برده منش تحميلی آنان دست و پنجه نرم كرده و مى كنند؛ سعی و مجاھدت ورزند

ھمان ... ھا، رستاخيز ھا، بھمن ھا و ميرويسرھروان راستين راه مجيد ھا، رھبر ھا، سرمد ھا، شريف ھا، جرأت ھا، 

 را در اين راه به خاطر ايجاد يك   از رھبران و آزادگان و فرزندان رنج و ايثار گونه که در گذشته قربانى ھاى فروانى

 در برابر غول استعمار و استبداد زمان به مانند صخره متين  افغانستان آزاد، مترقی و آباد نثار كرده اند؛ امروزه نيز

 و اوضاع خونبار كشور مى طلبد، عاشقانه در مقابل دشمن کشور و خلق مظلوم آن   آرمان مجيد وده و قسمی كه ب

را در سر » جھانى شدن« با نقاب و ماسک ريائی انقالبی نمائی، آرمان   راه آزادگان را رھا، اند؛ نه اين كه ايستاده

   !بپرورانند

آبروی " قالبى وارداتی امپرياليسم در کشور اشغال شده، ديروز از شيفتگان جھانى شدن و دلدادگان دموكراسى

ٔحرف می زدند، رويه رياکارانه خطرناكى را پيشه كرده و اندرز ھای فريبکارانه ارائه نموده اند؛ ولی در " دموکراسی ٔ
 دغلبازان با توكل به اين.   اصلى خويش را نمايان ساخته اندهاسک را از رخ برداشته و چھرۀ کريواقع امروز نقاب و م
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 تبعيت از جھانٮی شدن، بخت شوم شان را تجربه و نمى توانند در فراسوى  امپرياليسم  قاتل ھموطنان شان و يا ھم با

تا ھنوز اين سفسطه گران بدآموزی شان را در بين صفوف رزمندگان و ھرچند .  ديگری بينديشندچيز سرمايه، به ھيچ 

 نمودن ساکت بر ما است كه خاموش ننشسته، براى ؛كه ھرگز نخواھند توانست  چنان،راه دھندنتوانسته اند آگاه آزادگان 

و بد تر از   قسى القلب خلق افغانستان كمى و كاستى ندارندانن و دشمانخون آشاميک از  ھيچزبان اين مرتدان كه از 

 ھا ميرويسد ھا، رھبرھا، سرمد ھا، ٔآنان اند، ھر ھموطن آزاده و ھر ادامه دھنده پاك طينت و رھروان راه مجي

 خود می دانيم  تا به نقد ۀرا از نيت شوم شان آگاه ساخته و وظيف) متعھدان به آرمان جان بازان سامائى و انقالبی کشور(

به خورد ناآگاھان می دادند، ماھيت پليد آنان را افشاء   پليدی كه سال ھا با فريب و نيرنگ ھای اغواگرانه نظريات

  . سازيم

اين راست ھای تسليم شده به درگاه امپرياليسم متجاوز در عين خدمت به اشغالگران و سر دادن شعار ھای آنان؛ با خود 

 و  ُفروختگانی كه وطن ومردم ما را فروختند، كشتند و بستند و براى خلق ھاى زير ستم جنگ و ويرانى و ستم آفريدند

ت خلق كردند، امروز در ھمسوئی کامل به ته سفره خواری نشسته و براى طبقات محروم، كارگران و دھقانان مصيب

ٔ زير ساطور قصابى امپرياليست ھاى جھانخوار و حكومت دست نشانده اشغالگران جست و  راه نجات خلق ما را در
ند، اين ھا كه خود گور خود را كند!  و رسوايان سفسطه گوى جھانی شدنوجدان فروختگانننگ به اين . جو مى كنند 

ٔاينک به مثابه پاسخ و سيلی محکمی به نقد و بررسى چرنديات شان پرداخته  و نشان خواھيم داد که اين عده تسليم طلب 
. و دنيای انقالب و مبارزۀ فرزندان آگاه خلق سلحشور افغانستان ندارند" ساما"مطرود و منفور خلق، جائی در صفوف 

ليم شده به استعمار، خس و خاشاکی اند که سيل خروشندۀ انقالب آنان اين قماش خودفروختگان رسوای چپ ديروزی تس

  .را به چاه و چالۀ مذلت روفت و روب خواھد داد

 بومی ھم آواز و   ارتجاع كه در زير پای امپرياليسم له شده و با اين تسليم طلبان مرتد و تجديدنظر طلبان بی حيا با آن

وكان، ستمگران اشغالگر و دولت پوشالی، جالدان و وطن فروشان جھادى و  گرديده اند، از سرى كه به پاى خ ھمدست

 نجات خلق افغانستان از زرادخانۀ   را در راه خم نموده اند، گويا الترناتيف جديد و كاغذ پيچى" خلقى و پرچمى"

و به مردم اسير  و آن را مى خواھند نھادينه و پيش شرط نخست بقاء و پيشرفت کشور دانسته  امپرياليسم دريافته

 در زير چتر ليبراليسم نو و با شعار جھانى   و نفرين تاريخ بر اين بردگان بى اراده كه ننگ! افغانستان توصيه مى كنند؟

 ۀ پرداخته و در عين حال، از ھجدھم جوزا روز جاودانگى زنده ياد مجيد و ھم شدن به چرنديات و سفسطه گوئى

   ! بار بار مرگ و نفرين ابدی نثار شان باد. ارندجانبازان سامائى نيز حرف و سخن د

ٔبيائيد به اعالميه اين انقياد طلبان بى بديل كه در قرن بيست و يكم نجات بشريت مترقی، معذب  و حرمان کشيده را نه 
. يمدر مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع ھمسرشت آن، بلکه از طريق ھمکاری و ھمآھنگی با آن می جويند، نظری بيفکن

 از تپاله ھاى گاو ھم بى  نظريات انحرافی و تسليم طلبانۀ اين مرتدان درگاه استعمار" مائوتسه دون"ھر چند به قول 

ئی که سموم فکری اين عناصر خيانت پيشه و گمراه بر يک عده از دنيا بی خبر و رزش تر است؛ باز بنابر تأثير سوا

  . آن پادزھری ارائه شودمتوھم داشته است، الزم ديده شد تا در مقابل 

" ساما"حال مى پردازيم به متن گفتار اين مرتدان كه خود را پرچمدار و ميراث دار بالقيد و شرط سازمان پر افتخار 

ٔما توجه خواننده ارجمند را به . مى دانند، ولی در نقش مداحان استعمار از آبشخور امپرياليسم اشغالگر تغذيه می شوند
باند فتنه گر تسليم شده به دشمنان سوگند خوردۀ خلق ستمکش افغانستان، معطوف می داريم و »  ميۀاعال«ٔصفحه بيستم 

   :می بينيم که چنين ياوه گوئى مى كنند
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چشم بستن بر روى . جھان از مدتى به اين طرف به ويژه با ورود به قرن جديد تحوالت خيره كننده را شاھد مى باشد« 
او ضاع  . از واقعيات و ساده انگارى در قبال دنياى بيرون است اين ھمه دگرگونی ھا و تحوالت به معنى دور ماندن

 اليه ھاى گوناگون فكرى، سياسى، اقتصادی، ساختارى و عملى جھانى نياز به كاوش و بازنگرى در تمامى حوزه ھا و
   .دارد، كه بر اساس واقعيت ھاى جارى استوار است

ٔاين باز بينى ھا نه تنھا گستره اوضاع عمومى مناسبات بين الملى، قوت ھا و نيرو ھاى موثر در مركز و پيرامون، 
   . تعاريف كالسيك و قرن بيست را نيز در بر مى گيرداتحاد ھاى جديد و قطب بندى ھا، بل بسيارى از مقوالت و

 نماد دنياى روشنگرى و تجدد بود، امروز پست مدرنيسم و  مدرنيسم و مدرنيته) دولت ــ ملت ھا( اگر تا ديروز قضيه 
" جھانى شدن " كه تمامى اين مجموعه از جغرافياى سياسى و اقتصادى مساله  .ھا مطرح مى باشد) دولت و ملت(پست  

   .تاثير بر ميدارند" جھانى سازى " و 
نگاه گذرا به سيماى جھانى نشان مى دھد كه اكر در گذشته و براى مدتى روابط و مناسبات بين الملى بيشتر بر پايه 

به " تقابالت  "  گرفته و بسياری از" منافع مشترك " ايدئولوژيك و نزديكى ھاى خطی استوار بود، حال جاى آن را 
   .ا عوض نموده اند تعامالت ج

   را با جھان غرب و امريكا  و تبادالت اقتصادى  معامالت چين تحت حاكميت حزب كمونيست و ھمه تقابالت بيشترين
 خطر جدى بود، ولى حا ل يكی از نزديك ترين متحدين منطقه اى برايش مى  و بنابر تئورى سه جھان روسيه. دارد

 امريكا اند، و يخ ھاى روابط ميان جمھورى اسالمى   ديپلوماتيك براى نمايند گانباشد، ويتنام قھرمان بھترين ميزبان 
تركيه به آن كه ھمواره در چنمبره سياست ھاى غرب زندگى . ايران و اياالت متحده امريكا در حال أب شدن ا ست

ل آن كھنه به نظر رسيده و نموده، يك شبه به طرف روسيه ميالن مى يابد و ده ھا مثال ديگر اصول وستفاليايى و امثا
   .بايد از نو تعريف شوند

وابستگى ھا ديگر وابستگى ھاى . در چنين دنيائى ھيچ كشورى نمى تواند اطرافش ديوار بكشد و يا در انزوا دوام آورد
المللى در اين دنيا قطع وابستگى و مناسبات بين . يكطرفه نبوده بل بدرجاتى متفاوت وابستگى جھانى نيز مطرح مى باشد

   .بزرگترين قدرت ھاى سرمايه دارى را نيز به زانو درمى آورد
 و عاقالنه است كه ما ھم به عنوان يك كشورى كه در سطح منطقه توجه  يک واقعيت انكار ناپذير بوده" جھانى شدن"

مطابق اين مسائل جھانى روى آن متمركز بوده و يكى از محراق ھاى معضالت بين المللى از اين منظر مى باشد، 
   .واقعيت، جايگاه سياست و مواضع خود را تعيين و قابل عمل گردانيم

در غياب و انكار چنين واقعيات و بيرون نيامدن از چوكات و فورم ھاى گذشته و لجاجت روى آن به ويژه اصرار بر 
الت، بايد بر طرز نگرش و تداوم شعار ھا، شمايل، ابزار و لباس رزم قرن بيستمى و نه پذيرفتن لزوم تغييرات و تحو

   !بنياد پويائى فكرى و سياسی خود خط بطالن كشيده و بر انجماد و تحجر تمكين كرد
در ھمه حال جھان با وجود ھمه تالطمات و دگرگونى ھا از شكفتى ھاى پيشرفت تكنولوژى گرفته تا جھانى شدن، از نقد 

 در مضمون اصلى و حركت پيشرونده تاريخى خود ھمچنان ايدئولوژى ھا گرفته تا نو پردازی ھاى سياسى و ساختارى
 نقل قول -[ .»نمى تواند گرايش اصلى و اساسى عدالت و آزادى موجود در شاھرگ ھايش را نفى و انكار نمايد

  ] پورتال-ويراستاری نشده است
اشغالگران و حاكمان  كورانديشان و آزاديخواھان کذاب كه مصروف حمد و ثنا و خوشخدمتى  براى افشای شيطنت اين

" ساما"ارگ غالم شاھى اند، ولی در ھمان حال از آدرس رھبران نامور و پرافتخار ساز مان آزادبيبخش مردم افغاستان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ی كه شيفتگى و دلبستگى شان را به جھانى شدن و به نئوليبراليسم امريكائى متجلى نموده ا نشر و پخش اعالميه  به

  :ً شان ذيال ارائه می دارم يات پاسخى را غرض رد چرند است، 

ٔ اخير چنان كارگران و زحمتكشان را اسير پنجه آھنين جھان  ترقى روزافزون صنايع و اختراعات   در قرن جديد
  ُسرمايه نموده است، كه به قول ماركس تمامى ھستى شان را ساقط و چيزى براى حيات شان به غير دو دست كاركن

 ھاى رنج كشيده تھى دست و زحمتكشان اعم از دھقانان و كارگران و كسبه كاران روزمزد تمام خلق. باقى نگذاشته است

داران و دالالن جھان سرمايه مبدل به بردگان و مزودران كشور ھاى امپرياليستى ه ٔاز نتيجه فشار ھاى اقتصادى سرماي

 ھا در افغانستان، عراق، سوريه، يمن، اثبات اين مطلب را در گسترش جنگ ھاى تحميلى و نيابتى امپرياليست. شده اند

چشمان تاريك بين اين كورانديشان نمی بيند، كه به خاطر غارت ثروت ھاى ملل و انباشت سرمايه به ... ليبيا، پاكستان و

راه انداخته شده است، عالوه از فشار ھا و محاصره ھاى اقتصادى به نام تحريم ھای روزافزون بر خلق ھاى جھان، ھر 

در مورد ايران و بسا كشور ھاى پيرامونى كه منجر به فقر و تنگدستى  ی از جھان و ھمين ديروزا گوشه روز در

 كشور ھاى زير ستم شده است،   و فروريختن بنياد ھاى اقتصادى و زيربنا ھاى  ويرانى وسيعى از خلق ھاى بی دفاع با

 خلق ھاى زحمتكش و كارگران و  ن ھا مھاجر از با لشكر كشى، قتل و غارت كه منجربه ترك اجبارى ميليو ھمراه

دھقانان سرزمين ھاى اشغالى و تحت نفوذ بالفعل امپرياليست ھا از سرزمين شان شده و در كشور ھاى اروپا و يا ھم 

مزد شان ھم غارت ستخدام مى شوند و محصول دستحيث بردۀ سرمايه به كار ھاى شاقه ا امريكا و سائر كشور ھا من

 ۀشاھديم كه اين ھا ھمه از منطق جھانى شدن و جھان سازى از آدرس امپرياليسم بر خلق ھاى زير سيطر ما .مى شود

 فوق العادۀ حاصله، پيوسته رو به تزايد است و  آن چنان كه بر ھيچ كس پوشيده نيست، سود ھاى. ت كرده استأشان نش

ٔ كوچك تر و توده زحمتكشان كه   كار و يا روزمزدسرمايه داران پيوسته كالنتر و كالنتر مى شوند، در حالی كه مزد
ٔتنھا از دستمزد روزمرۀ خود زندگى مى كنند، ھر روزعده بيشتر آن ھا فقير و فقير تر مى شوند، چگونه مى توان اين 

  ! آيا با جھانى شدن؟. تضاد فقر و غنا را حل كرد

... ابرابرى ھا، تبعيضات، ستم طبقاتى، ستم امپرياليستی و سراپا انباشته از ن جھانى كه ما امروز در آن به سر مى بريم،

تشديد اختالفات طبقاتى ميان فقير و غنى، ميان . ٔاست كه با توجه به آينده بشر موجب نگرانى ھاى بيشتری است

ان تاراجگران و تاراج شدگان، تشديد بحران ھا و آتش افروزى امپرياليسم جھانى در سطح جھان، واقعيت ھای زندۀ جھ

 و   آن را طعمه قرار داده اند ھر جا كه پاى جھانخواران نئوليبرال گذاشت شده،. کنونی در تحت سيادت امپرياليسم اند

   . مردمان و سرزمين ھاى شان را به خاك و خون کشيده و ثروت ھاى شان را به غارت برده اند

قرن جديد؛ رفاه  و آسايش را ھمگانى ساخته  و ر د" شكفتى ھاى پيشرفت تكنولوژى"آيا اين ھمه تحوالت و تغييرات و 

   !ثروت و سھولت را در اختيار انسان ھای معذب و فقرای جھانی قرار داده است؟ پاسخ منفی است

زارى باقتصادى كه بر مبناى اصول و انديشۀ جھانخوران سرمايه و نئوليبراليسم امريكا پايه گذارى شده، بيش از پيش ا

 تواند  براى   ھيچ وجه نمىالبته به .دست سراسر جھان است و بس يخلق ھاى زحمتكش و تھ از  براى باجخواھى

 برنامه ريزی ھای آن ھا به ھيچ  .ٔدھى به زندگى آينده بشريت در كليت چاره انديشى و برنامه ريزى داشته باشدسامان

 حاصل  ب بخش ھاى ھر چه بزرگتر از براى تصاح  خود وسيله ای و آھنگى وجه نه براى آسايش و رفاه ھمگانى،  بل

  .چاق و چله و ستمگستر مى شوند كه كار دست پرآبلۀ كارگران و زحمتكشان بوده

  دامه دارد

  

  


