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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١۵ فبروری ١٧

   

  

  

  جنگ ھای استقالل طلبانه تنھا و تنھا با قدرت زحمتکشان معنی می يابد

 اگر مردم .بيست و شش سال از خروج قوای ستمگر اشغالگران روسی می گذرد، اما کشور ما ھنوز مستعمره است

ادند، نوکران سرمايه داران جھانی تالش کردند تا افغانستان را زحمتکش ما برای راندن اشغالگران روسی قربانی د

، اميران خائن به استبداد تنظيم داران ضد زحمتکشان. به دوزخ سوزنده برای زحمتکشان تھيدست و نادار تبديل کنند

 باز  راه را برای اشغالگران جھانیداده، ھم  منافع تھيدستان و روشنفکران خائن به مردم فقير ما دست در دست

ی بسازند و ئ خائنانه زندگی افسانه  و اينھاندکردند تا به جای يک ستمگر، چھل وھشت ستمگر مادر وطن را بدر

  .زحمتکشان را بيش از پيش غارت و چپاول کنند

بخش زحمتکشان ما به خاطر نداشتن رھبری مترقی، پيشرو، دموکرات، آزاديخواه و طرفدار منافع يئجنگ رھا

 جنگ .بود»  جھانیۀجامع« تمام نشد، بلکه پايان آن، آغازی برای ورود اشغالگران د زحمتکشان به سوزحمتکشان

مين و پوره کند أبخش، تنھا و تنھا وقتی می تواند منافع زحمتکشان تھيدست و نادار را تيئھای استقالل طلبانه و رھا

 عرق می ريزند و شرافت شان را ليالم د کهی باشئکه رھبری آن واقعاً استقالل طلب، وطندوست و طرفدار انسان ھا

  .نمی کنند

بخش مردم ما عليه اشغالگران روسی از سوی مزدوران امريکا، اروپا، چين، عربستان سعودی، ئياما جنگ رھا

بخش آن تھی و خالی شد و عمالً به جنگ دو ابرقدرت تبديل شد که يئاز ماھيت و مضمون رھاايران و پاکستان 

اکنون به روشنی می بينيم که چگونه نوکران امريکا و اروپا، مقاومت . طبقات زحمتکش، کسی نبودقربانی آن جز 

 ۵٢ و زير طياره ھای بی ی ريختهئی و ناتوئپای اشغالگران امريکاه حق مردم ما عليه اشغالگران روسی را ب هب

  . بيشتر در آن ھستندۀاشغالگران خمار قدرت و چانه زنی برای سھمي

 رزميدند تا به رفاه و آزادی برسند، تھيدستان ما در سنگرھای استقالل خون دادند تا فرزندان شان زير زحمتکشان ما

 و زحمتکشان از رنج و فالکت و اسارت و پرچم بزرگ استقالل مالک کشور شان باشند، آيا اين آرزوھا برآورده شد

کشان تنھا و تنھا وقتی می توانند از جنگ زحمت.  نجات يافتند؟ نه، جواب منفی استکشتار و قتل عام و اشغال
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گاه نمی  نوکران ستمگران جھانی، ھيچ. وسيله خود زحمتکشان رھبری شوده بخش سود ببرند که اين جنگ بئيرھا

جنگ واقعی استقالل . توانند جنگ ھای واقعی استقالل طلبانه را به سود زحمتکشان و استقالل و آزادی رھبری کنند

 پيروز و موفقانه خوانده می شود که ضمن استقالل کشور از اشغالگران، زحمتکشان طلبانه زمانی يک جنگ

  .تھيدست را به نجات از ستم ھای گوناگون سوق دھد

  ١٣٩٣ دلو ٢۶ –

  

 


