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  ســــــــــــــــروش

                                                                                                                                                       ٢٠١٧ دسمبر ٢۴

  ٢-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

  

 جھان برابر نيم نفوس جھان دارائى   اکسفام، يك در صد جمعيت ثروتمندانس تحقيات انجام شدۀ مؤسسۀ انگليسبه اسا

 در ٩٠در كشور ھاى سرمايه دارى در حالى است كه   امريكا وۀر اياالت متحد طبقاتى و نابرابرى دۀاين فاصل. دارند

 در صورت ادامۀ  فقير تر شده اند، و) به شمول شھروندان کشور ھای سرمايه داری( صد شھروندان و نفوس جھان

ر تر و ثروتمندان خالف اميدواری کاذب آن ھا، فقراء فقي) به ادعاى كله پوكان( در عصر نوين  ھمين روند جھانی شدن

  .ثرومند تر مى شوند

 نابرابرى با   حاكم اند و ستم مى كنند، با مقايسۀ اين حال اگر ثروتمندان اقليت كه بر فقيران اكثريت از لحاظ اقتصادى

ھا و تحوالت جھان به نفع اكثريت خلق ھاى گرسنه معتقد مى شوند؟ ين چطور به دگرگو  پرگويان حقه بازچشم باز اين

 بيرون ماندن از واقعيات، دليل تخدير  چنين درک سخيفی از مسأله، خود بيرون ماندن از واقعيات نيست؟ و باز اينآيا 

 اين حرافان توسط ترياک نوليبراليسم نيست؟ اين كژانديشان کژراھه رو علی رغم اين واقعيت ھای زنده و ملموس افکار

انبی  و رنگ ھائی از آن را ديده، به جھانی شدن سرمايه و در مورد فقر و ثروت، تحت تأثير اين مخدر، صرف جو

    دل بسته و ضمن دريافت چند پول سياھی، به منادی بی شعور آن مبدل شده اند؟  منطق نوليبرالی آن

   ميزان ثروت بيش از نيم نفوس جھان  ميليارد دالر در آمد ساالنه به٤٢٦ببينيد ھشت ثرومند جھان در سال گذشته با 

 درصد  يك.  ميليارد دالر ثروت دارند٤٠٩   ميليارد نفر مى شود كه٣،٦  مد شان بوده و ميزان ثروت شان برابر بهدر آ

 انبار شدن ثروت در دستان اقليت محدود،  نتايج.  درصد مجموعه دارائى كل جھان است٥٠،٨درآمد ثرومندان جھان 

 از گرسنگى رنج مى   ميليون انسان در جھان٨٠٠ ألثر آن درصدى ھا پديده ايست که با٩٩ در زندگى  و گرسنگى فقر

ھر شش .  جان مى دھند بار و كشاورزى ملل متحد از سوء تغذيهو  به اساس اعالم سازمان خوار   يك ميليارد نفر .برند

 مواد ساالنه دو ميليون كارگر در جھان به اثر بيمارى ھاى ناشى از.  ثانيه يك كودك در جھان از گرسنگى می ميرد

 ساالنه نيم ميليون زن حامله  مان بھداشت جھانىزنظر به گزارش سا.  و حوادث روزمره در محيط كار می ميرند سمى

   .ناشى از بيمارى ھای مرتبط به آن مى ميرندامراض در اثنای والدت و 
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ند و فاقد ھر نوع امتيازى دو صد و پنجاه ميليون كودك بدون شناسنامه حتى در کنار جاده ھا و خيابان ھا تولد مى شو

در حدود يك ميليون كودك سوری شش ميليون . و يكصد و پنجاه ميليون كودك در كار ھاى شاقه مشغول کار اند. ھستند

 و بى خانمان  كودك عراقى و دو ميليون كودک افغانى از اثر جنگ ھاى تحميلى ويرانگر جھان امپرياليستی سرگردان

خيابان گردى، تن فروشی، قاچاق شدن و شركت اجبارى در جبھات جنگ   آزار جنسى،و به آسيب ھاى گوناگونى از

   . به مرگ رو به رو ھستند،تحميلى

 در حدود شصت كشور جھان از آن   جنگ ساالران کاشته مى شود، مين ھاى كاشته شده كه از جانب امپرياليسم ذريعۀ

در کشور خود ما در فردای شکست سوسيال  .ى شوند نفر قربانى اين مين ھا م رنج مى برند وھر روز صد ھا

و " خلقی ــ پرچمی" ميليون ماين توسط اشغالگران روسی، بی وطنان وجدان باختۀ ٣۶امپرياليسم اشغالگر روس حدود 

پس از آن، ساحات باز ھم بيشتری از کشور ما توسط تنظيم ھای . بودبه جای مانده مزدوران اخوانی کاشته شده 

انی، طالبان مزدور، اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی، نظاميان دولت مستعمراتی کابل و داعشيان ماين متحارب اخو

از چھار دھه قبل تا ھمين امروز اين ماين ھای کاشته شده در اکناف کشور از غيرنظاميان افغان . گذاری شده است

  . کابوس ھولناک آن رھائی ندارندشامل کودکان، زنان و مردان قربانی گرفته و مردم بی گناه ما از شر

امروز شصت و پنج ميليون انسان آواره و مھاجر از اثر جنگ افروزى امپرياليسم امريکا و سائر دول امپرياليسى در 

   .سراسر جھان سرگردان و پريشان اند

ابط و مناسبات بين  به قول اين شارالتان ھا در گذشته براى مدتى رو اينست سيماى واقعيت  و چھرۀ واقعی جھانى كه

گرفته و بسياری " منافع مشترك " ٔالمللى بيشتر بر پايه ايدئولوژيك و نزديكى ھاى خطی استوار بود، حال جاى آن را 

ميان کار و سرمايه، ميان فقير و غنی، " منافع مشترك"  عوض نموده اند؛ اينستیجا" تعامالت"به " تقابالت  "  از

اين ادعای ". عصر نوين"جديد ادعائی عناصر خودفروختۀ دنی در " تعامالت" متن ميان تاراجگر و تاراج شده در

اين به قول زنده ياد احمد شاملو، ياوه ! مسخره و پوچ، صرف مبين دنائت و خيانت تاريخی اين پست فطرتان است و بس

  !است، ياوه، ياوه

جھان "تنور شان از آتش جھنمى اشغالگران و  ُاين سفسطه گران ياوه گو كه جيب شان از سكه ھاى سبز و سرخ پر

را " ساما"» سازمان آزاديبخش مردم افغانستان« ناحق به خود برچسب   گرم است، در کمال بی آزرمی و" سرمايدارى

   اين گمراھان درست مى پندارند  و می پذيرند كه ھر از گاھى منافع كشور ھاى امبپرياليستى غربى و شرقى . مى زنند

رسيده  و اين خون آشامان غارتگر " تعامالت"به " تقابالت"، از بيجينگ و شى جين پنگ در  ماسكو ن در پوتي شامل

به رغم . ٔ قتل و كشتار بيرحمانه خلق ھا مى پردازند ً تقسيم ثروت ھاى ملل كنار ھم مشترکا به غارت و چپاول، با

با بلندپروازی ھای توسعه طلبانۀ امپرياليستی شان، شيادی و شيطنت مداح اعالميه نويس ھرزه گوی، حاکمان فعلی چين 

، بلكه به حيث ھم پيمانان جھان سرمايه  و ھمتايان اربابان امريکائی و اروپائی شما تسليم "حزب كمونيست"نه رھبران 

   .طلبان منحرف، چھره عوض نموده اند

 اجازه دھيم كه آزادانه ابراز عقيده كنند  و  به قول بزرگان بگذار كه به اجنه و شياطين و ارواح خبيثه، ھيوالى مھيب

 دست   كه تازه از وجود اين عوامل پليد بى خبر اند، ی تا مردم علف ھاى سمى جوانه زنند و به تعداد زيادى رشد كنند

ھا ھنگامی كه به علف ھاى سمى اجازه دھيد به كار شوند و آن ھا را از ميان بردارند، مى توانيد بھتر نابود شان كنيد، تن

   كه از خاك جوانه زنند، مى توانيد ريشه كن شان كنيد، مگر دھقانان ھر سال چندين بار خيشاوه نمى كنند؟

مناديان وطنی ليبراليسم و نئوليبراليسم، دشمنان فکری و طبقاتى، مرتجعان، . اين ھدايت مبارزه به سوى پيروزى است

 برترى  و حقانيت مطلق فلسفه و امر پرولتاريا ،كور شان كردهمنافع حقير ... نظر طلبان، تسليم طلبان ومنحرفان، تجديد
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ٔاين کورانديشی در حالی است که وجود طبقات و مبارزه  طبقاتى يك واقعيت عينى . را بر بورژوازی ناديده مى گيرند
   .ناب ناپذير است طبقاتى اجتۀ مستقل از اراداه انسان است، يعنى مبارز يعنى

در چنين دنيائى ھيچ كشورى نمى تواند اطرافش ديوار بكشد و يا در «:  توجه کنيد که می گويدٔهبه اين ادعای فريبند

ا دوام آورد، وابستگى ھا ديگر وابستگى ھاى يكطرفه نبوده بل بدرجاتى متفاوت وابستگى جھانى نيز مطرح مى وانز

و مناسبات بين المللى بزرگ ترين قدرت ھاى سرمايه دارى را نيز به زانو در مى باشد ، در اين دنيا قطع وابستگى 

  ».آورد

پذيرفتن روابط عادی  و داد و ستد ميان دول و کشور ھای دارای نظام اجتماعی ــ اقتصادی متفاوت، از جملۀ بديھيات 

طرح مسأله به . ر، چيز ديگریاين چيزيست و وابستگی دول ضعيف و تحت سلطه به دول قوی مھاجم و غارتگ. است

گونۀ اعالميه نويس شعبده باز، عالوه بر شيطنت وی، اعتراف بر پذيرفتن يوغ اسارت امپرياليسم متجاوز و غارتگر بر 

رط شيفتگی، در  اين غالمان حلقه به گوش از ف اين حاكى از آن است كه .دوش نحيف خودش و باند تسليم طلبش است

قابل قبول و مقبول دانسته و امروز آشکارا سر   در صف دشمن خزيده اند، ننگ وابستگى را كاریكمال وقاحت و كاسب

از درون ساختار ھاى مستعمراتی امپرياليسم بدر آورده و ضمن پس مانده خواری و ريزه خواری از بقايای خوان کثيف 

اين منافقان .  شرط را توجيه مى كنندامپرياليسم، برده وار براى خلق ھاى جھان وابستگى را يعنى بردگى بدون قيد و

 و حين تقابل با انديشه ھاى زنجير گسل جانبازان و خون ھاى سرخ سرو  ھرزه درا در عين ارتکاب خيانت و خباثت

ُو سائر جانبازان انقالبی کشور، متاع بنجل خيانت ملی و تاريخی خود " ساما"ٔقامتان انقالبى ما و رھبران سترگ آزاده  ُ

  .در بازار تقلب عرضه می کنند" ساما"انه به نام را رياکار

 خلق افغانستان طى حدود چھار دھه از وابستگى خلق و پرچم گرفته تا  مگر اين شيادان كر و الل بودند كه

 دست نشاندۀ  آن ھستيد، نظام ھاى" اصالح بنيادی" سال اخير که شما مدعی ١۶دولت خيانت پيشه در  مزدوری

 وابستگى را تجربه نموده و در نتيجۀ آن  روس و امپرياليسم جنايت گستر امريکا، چه مصيبت ھاىسوسيال امپرياليسم 

ٔچند ميليون قربانى وعده کثيری از نفوس كشور معلول و زخمى و آواره شده اند، کشور عزيز ما ويران و ھنوز كه 
افغانستان،عراق، در ديده و شنيده باشند که اگر نابينا و کر نيستند، بايد  .ھنوز است از فرزندانش قربانى مى گيرند

 بى خانمان، آوراه، و قربانى اميال شوم جھان سرمايه شده اند، و كشورھاى شان به تل ه تعدادچ... سوريه، ليبيا، يمن و

   خاكى مبدل شده است و خلق ھای دربند آن کشور ھا درد وابستگی را تا اعماق وجود شان احساس کرده اند؟

 لباس مندرس  دگان با کارنامه و تاريخى ننگين، و به پشتيبانى از استعمار و امپرياليسم و نظام برده منش،اين موش مر

 گويا نجات و بيرون رفت تمام مصائب   به رخ خويش ماليده و  پلشتی دوران ننگين بردگى را  تن كرده اند، و تمام به

   ت و فيلسوفان جھانى شدن می دانند و وابستگى را اکسير نجات به دست باد سپرده و خود را ناجى عالم بشري وارده را

اين ھرزه گويان در عالم خيال چنين می پندارند که گويا به سبك نوينى دست يافته اند و احكام و فرامين . مى پندارند بشر

از اين كه مدت ولی بی خبر .  يك نسخه از مضحكه ھای ديگر را تجويز مى فرمايند ووابستگى و جھانى شدن و ھزار

زدوده شده و به " ساما"ھا است كه اين لکه ھای ننگين از صفحۀ تاريخ مبارزات سازمان ازاديبخش مردم افغانستان 

ی كه چون کرم به چپ و راست دلخواه خويش می ئاين لکه ھای ننگ در ھر مردار. جايگاه اصلی شان تقرب يافته اند

   .ده و به حواله و نوالۀ امپريالست ھا مشغول لجن خواری اندلولند، در صف دشمنان خلق افغانستان لولي

ثروت در جامعه در دست اقليت بسيار انگشت شمارى انباشته شده كه حاصل دسترنج . فقر و ثروت دو روى يك سكه اند

اين . اكثريت زحمتكشان است كه چيزى براى بقاء و زنده ماندن به جز فروش نيروى كار جسمى  و فکری خود ندارند

ٔاستعمار و استثمار و ارتجاع است كه دست به دست ھم داده و به وسيله بنگاه ھای تبليغاتى توسط مزوران خود جھانی 
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را تبليغ مى كنند و به تداوم حيات ننگين شان با " دموكراسى قالبى" سازى سرمايه و فقر، وابستگى، دگرگونى از نوع 

   .ا و جان خلق ھاى جھان ادامه دھندنوشيدن خون خلق ھا و تجاوز به خاك کشور ھ

ٔسرنگونى امپرياليسم و استعمار و رسيدن به جامعه بری از ستم، استثمار و استعمار، نه يك امر خود به خودى است، 
يعنى كارگران و دھقانان " ٔبلكه حاصل پراتيك آگاھانه و سازمانيافته كليه گوركنان نظام سرمايه دارى در سراسر جھان 

در اين نبرد تاريخی، نيروى پيشرونده و آگاه، بدون توجه به تزلزل، زيانکاری  و ارتداد . است" حمتكشانزساير و 

ِخرده بورژوا ھای بی ثبات و متلون پناه برده به دشمن؛ بايد سھم و وجيبۀ تاريخی خويش را در امر رھائی توده ھای 
قاتی ارتجاع حاکم و سپس ترقی به سوی رفاه و آسايش تحت ستم از قيد اسارت بردگی استعمار و ستم  و استبداد طب

  .زحمتکشان ستمکش اداء نمايند

" ساما"  صادق، استوار، ادامه کار، جمعگرا و متعھد سازمان آزديبخش مردم افغانستان یاين اوصاف در وجود اعضا

را به اين راست قامتان "ساما"تاريخ اين رسالت ميراث داری و پرچم داری سازمان پرافتخار ! آری. سراغ می شود

 نه به اين مرتدان، تسليم طلبان و انحالل طلبان مسخ شده ای كه به قول  سپرده است،" سامائی"استوار، دلير و نترس 

، سر از گريبان استعمار کشيده و با ماليدن تشتی از قير به صورت خود، در سياھی ناپديد شده و »قيوم رھبر«زنده ياد 

  . رده اندقدمگاه خود را گم ک

ُبه رغم ارتداد، انحراف، عقبگرد و ارتجاع کليه مسخ شدگان، تاريخ و ھمراه آن کاروان پيشروندۀ گـردان ھای پيشتاز و 

از کاروان ماندن ھمراھان و اين کاروان پيشرونده را ھمراھی . بشريت مترقی آھنگ ترقی دارد و به پيش می تازد

قتی، از آھنگ اين پيشروی می کاھند و يا انرژی وآنانی که با سد شدن م. لبدنکردن؛ ھيچ عذر، بھانه و توجيھی نمی ط

آن را به ھدر می دھند و يا از يمين و يسار در سر گردنه ھا به داشته ھای اين کاروان دستبرد می زنند؛ در انتظار 

  !اخذه و پرسش تاريخی باشندؤم

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

  !م طلبان مرتد خادم استعمار بادمرگ و نفرين ابدی بر تسلي

  !مرگ بر تسليم طلبی! زنده باد انقالب و آزادى

  

 

  


