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 MLOA تئوريک نارگا- ٣-از نشريه عقاب

 ٢٠١٢اول جوالی 

  

  !جنگ طالبان يک جنگ مقاومت ملی نيست
  

و َطشت رسوائی تجاوزگران و متحدان  اين روزھا که ستم امپرياليسم در کشور ما به چشم ھمگان می خَورد در

سف عده ای اينجا وآنجا به ياد کفن کش سابق افتاده اند و حتی در غرب ھوای أشان َسرريز کرده، باز با کمال ت

طی بيشتر از سه دھه با  دريغ و درد که به مراتب شاھد چنين تراژيدی ھا . حمايت از طالبان برسرشان زده است

يت می دادند و با آمدن امارت رضا" نجيب جالد"رخی از مردم به اکميت وحشی جھادی ھا بَ چنان که با ح. بوده ايم

حال بار ديگر تکرار ھمان تراژيدی . زد کور و مستبد طالبان ھوای استقرار سلطنت وغيره وغيره بر سر شان می

نقالبی است که توده ھا برای است و يکی از داليلش ھم به طور قطع نبود يک الترناتيف و يا بديل حاکميت ملی ــ ا

ولی چه می توان کرد اين بدبختی ما و ملت مظلوم ماست که ھر . مين حقوق و آزادی ھای شان برآن متکی شوندأت

ين ی پُر از آرزوی بھترين فرزندان اجنايت کاری با رسيدن به قدرت در قدم اول مغزھای انديشمند و سينه ھا

کاری اش را بر نھادھا وساختارھای مردمی وارد کرد تا مردم ما را از سرزمين را به تير ِکين بست وضربۀ 

اندک شماری از انديشمندان دلسوز باقی ماندۀ اين سرزمين نيز يا . رھبری خردمند و َستادھای کارآ محروم کند

ھای مردمی درنھاد. فرسوده شده اند يا عوامل بازدارندۀ گوناگون سد راه شان شده و آن ھا را به حاشيه زده است

ضربت خوردۀ موجودھم انحرافات، درون خوری ھا و يکی دو کردن ھای حقير فردی و گروھی انرژی ھای مفيد 

اميدواريم انديشمندان و روشنفکران مترقی و وطن خواه، اعم از سالمند .  شان را به ناحق فرسوده و ضايع می سازد

ـه عميق تر به ُملک و مردم شان و تمکين به رسالت تاريخی نھادھای مردمی ما، با دقت و توجـــــــــ جوان، و و

شده خود  برمشکالت و موانع غلبه کنند و چراغی فرا راه خلق خود شوند تا اين خلق مظلـــوم و دربند کشيده 

ام  کماکان از چاله به چاه و از چاھی به چاه ديگر نيفتد و بتواند در پرتو ديدی روشن کشور ويران شده اش را سرانج

  . در مسير آزادی، آبادی و رفاه رھنمون شده و استوارانه ره پويد

ئيد طالبان در شرايط موجود نقش فريبگر و گمراه کننده را برای عده ای روشنفکر أ به نظر ما آنچه در رابطه با ت

 مستعمراتی بازی می کند جنگ مسلحانه ايست که طالبان برای رسيدن دوباره به قدرت عليه اشغالگران و ادارۀ

" ضد تجاوز"و " جنگ مقاومت ملی"برخی ھا گمان می برند که اين جنگ گويا . موجود افغانستان به راه انداخته اند
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است و اين ھمان نکتۀ حساس افغان ھا يعنی ضد تجاوزی بودن آن ھا است که طالبان ماھرانه برآن انگشت گذاشته 

  . اند و نمودند خود آنچه آن نيستند

ئيد و ترديد اين أال برخی ھا، علی رغم چيز فھمی شان و با حمل عنوان ھای درشت علمی رسمی، در تبا اين ح

ی و يا ھم رسيدن به آب و نانی را برای خودشان در نظر ئنيرو و يا آن حرکت، انگيزه ھای قومی، مذھبی، منطقه 

 ھم دل سوزانه گمانه زنی ھائی می کنند ولی از آنجا که بعضاً . دارند، که ھدايت چنين افرادی کار حضرت فيل است

ی از ستالين و مائوتسه دون استناد می کنند؛ در اين ياد داشت کوتاه خواھيم ديد که ئو در توجيه اين گمان به نوشته ھا

 را که بتوان از آن حمايت کرد، نداشته مقاومت ملیبه استناد ھمان آثار، جنگ طالبان به ھيچ وجه شرايط يک جنگ 

  .  دو ندار

باری در تحليل تضادھای جامعۀ خود به نظرات مختلف برخورد کرده بوديم  و پايۀ تحليل ھای مختلف را به بحث 

دانند که ھم  دشمن عمده را اخوان و تضاد عمده را با فئوداليسم می"درآنجا گفتيم عده ای در تحليل شان . گرفته بوديم

و لذا رھنمود اين . گيری آشتی ناپذير با امپرياليسم قرار دارداکنون به قول آن ھا بخشی از آن در تقابل و در

بايد در ھمسوئی و ھمراھی با امريکا عمل ) فئوداليسم و اخوان(برای حل تضاد عمده و دشمن عمده : نظرچنين است

  ." کرد و آن را ياری رساند

وبخش ھای ديگر واقعيت را ناديده می ما اين نظر را يک جانبه وانحرافی خوانديم که بخشی از واقعيت را می بيند  

عالوتاً .  در می غلتد و تجاوز به کشور را توجيه می کندتسليم طلبی ملیگيرد و با اين يک جانبه نگری در نھايت به 

 اش را با فئوداليسم و ارتجاع  و زد وبند  و ھمسوئیدر آن بحث گفتيم که اين نظر ماھيت و عملکرد امپرياليسم 

 در کشور ما تضاد خلق افغانستان با امپرياليسم و ارتجاع تضاد عمدهتحليل ما اين بوده وھست که . دناديده می گير

  .است

جامعۀ ما از نظر ساختاری يک جامعۀ نيمه مستعمره ونيمه فئودالی . اين تحليل از خصلت جامعۀ ما ناشی می شود

ی بدل شده و توسط امپرياليسم  و ارتجاع داخلی تحت بود که با تجاوزامپرياليسم به يک جامعۀ مستعمره و نيمه فئودال

 است و برای سرکوب و دفع اين مردم ما امپرياليسم  و ارتجاع داخلی دشمن اصلیبناًء، . ظلم وستم قرار دارد

اشتباه " به قول مائوتسه دون .  دموکراتيک تفکيک ناپذير نيازداريم–دشمنان و نجات جامعه، ما به يک انقالب ملی 

انقالب ما بايد عليه ". اگرتصورشود که انقالب ملی و انقالب دموکراتيک دو مرحلۀ کامال متمايز انقالب ھستنداست 

ارتجاع داخلی در کشور ما شامل مالکان بزرگ، تاجران دالل وابسته، . سلطۀ امپرياليسم و ارتجاع داخلی باشد

ای جھادی و طالبی ھستند که به تعبير برحق تکنوکرات ھای وابسته به غرب، جنگ ساالران، نيروھای بنيادگر

بدون . ھرگونه احساس ملی را از دست داده اند و منافع شان با منافع امپرياليست ھا درآميخته است"مائوتسه دون  

آثارمنتخب مائوتسه دون، ." (وجود اين ِخيل ميھن فروشان امپرياليسم ھرگز به اين گستاخی دست به تجاوز نمی زد

  )٢٣۴ جلداول، ص چاپ فارسی،

 –نبايد فراموش کنيم که در پھلوی عوامل ديگر، زمينه ساز و خواستار تجاوز شوروی به افغانستان خلقی  ھرگز

پاکستانی و ايرانی  ياد مان نرود که پای بد ترين نيروھای آدم ُکش و ويران گر خارجی، اعم از از. پرچمی ھا بودند

طالبان را که به حيث يک سپاه . يروھای جھادی به افغانستان داخل کردندوعرب و امريکائی وغير ذالک را ھمين ن

حاکميت موجود را ھم ھمه می دانيم که ترُسبات . مزدور خود تجاوزگران خارجی بر کشور و مردم ما تحميل نمودند

ا تعريف ھمين ھا درمجموع ھمان ارتجاع داخلی ھستند که در سطور باال آن ر.  امريکائی استB ۵٢دود طيارات

واقعاً ھم بدون . کرديم و بی گمان دشمنان خلق اند و در سرشت خود ھمراه وھمسو با منافع امپرياليسم و تجاوز
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وجود اين خيل ميھن فروشان نه سوسيال امپرياليسم، نه امپرياليسم و نه ھـــــــم ارتجاع جھـــــانی ھرگـــز به اين 

  . دگستاخی دست به تجاوز به کشور ما نمی زدن

تصادم اينجا وآنجای شان ھمان .  در افغانستان اجزای يک جھت تضاد ھستندامپرياليسم و ارتجاعبه اساس اين تحليل 

لۀ ھمگونی و مبارزۀ اضداد در درون خود است که ما چنين مبارزه وھمگونی را در درون خود نيروھای أمس

در اين جا نمی خواھيم آن را به تکرار به بحث .  تيمشاھد بوده وھس...ارتجاعی وھم در درون خود امپرياليست ھا و

  . بگيريم 

ھمانگونه که درنظرانحرافی قبلی ديديم که منافع فئوداليزم و ارتجاع را ھم اکنون ازامپرياليزم جدا می کند، و به 

حراف تسليم شکل افراطی اش در تقابل ھم قرار می دھد، و باز خود در اين تقابل جھت امپرياليزم را گرفته به ان

طلبی ملی می غلتد؛ نظر ديگری ھم که بخواھد عکس آن را انجام بدھد، يعنی تضاد عمده را ِصرف با امپرياليزم 

است ازامپرياليزم " ساطورخونين امپرياليزم"تشخيص دھد و ارتجاع را که خود دليل وعامل تجاوز به کشور ما و 

ی ارتجاعی را به بھانۀ اين که گروه ھائی ازآن عليه تجاوز تفکيک کند  و در اين تفکيک و تقابل، طرف نيروھا

امپرياليزم می جنگند بگيرد، باز با ِخلط تضادھا به انحراف ديگری که دنباله روی از نيروھای ماورای ارتجاعی 

  . است، در می غلتد

يافته؛ ولی باکمال طرد تجاوز امر نيک و پذيرفتنی است، ملت ما ھم در طول تاريخش به اين کار ُشھرت جھانی 

سف که با عدم توجه به رھبری و ترکيب نيروھا درجنبش ھای ضد تجاوزی ھر بار با ريختن خون ھزارھا و حتی أت

صدھا ھزار انسان و ويرانی سرزمين ما، محصول اين مبارزات را نيروھای ارتجاعی غصب کرده و جامعۀ ما را 

استعمار و  ضد هجنگ ھای استقالل طلبانۀ مردم ما را بحاصل . در مسير قھقرائی تر از گذشته سوق دادند

امپرياليزم متجــــــاوز انگليس در قرن نوزدھم و بيستم، به خاطر نبود نيروی آگاه ملی در رھبری آن، امير دوست 

وھرکدام به نحوی ما را دوباره در اسارت خود و   محمد خان، امير عبدالرحمن خان و نادر خان به غارت بُردند

دستآورد مقاومت خونين مردم ما عليه سوسيال امپرياليسم شوروی را دراخير قرن . ربابان خارجی شان انداختندا

 طالبی غصب کرده و چنين روز سياھی را –بيستم امپرياليسم امريکا، ارتجاع منطقه و ارتجاع بنيادگرای جھادی 

  . يزدبرسر ما آورده اند که ھر انسان با احساس به حال ما اشک می ر

شايد کسی بپرسد که چرا درجنگ مقاومت ضد تجاوز شوروی بدون تدارک و در کنار اخوانی ھا شرکت کرديد؟ 

شرکت نيروھای ملی و مترقی در جنبش مسلحانۀ ھمگانی و خود جوش مردم عليه تجاوز شوروی، بدون تدارک 

تی در درۀ صوف، پکتيا، کنر، ياد مان نرود که وق. قبلی، موضوعی است که ويژگی ھای خاص خود را داشت

  بر پا شد، مردم حرکات خودجوش مسلحانۀش ھرات ١٣۵٧ حوت ٢۴و سرانجام . . . باميان، وردک، نيمروز 

آن ھا در پيامد ھای اين حرکات و برای َغصب . ھرگز َُمِوجد و رھبری کنندۀ آن نيروھای ارتجاعی اخوانی نبودند

ازھمين جاست که يکی از سازمان ھای انقالبی شرکت کننده درجنگ . ندثمرات آن توسط بيگانگان سازماندھی شد

برخواسته ھای ديگر در وقت تجاوز، در اولين اعالميۀ خود به جنبش " آزادی ملی"ئيد تقُدم شعارأ، با ت)ساما(

شدارداد و شرايط پيروزی يک جنگ مقاومت ملی و تکامل آن را به جنبش رھائيبخش خلق وخودجوش مردم ھ

  : دراولين اعالميۀ خود به قلم شھيد مجيد چنين بيان کرد که" ساما. "ُمردبَرش

جمله نبردھای ضد امپرياليستی پارينۀ خلق ما به بھای خون ھزاران فرزند  تجارب سرتاسر جامعۀ بشری و من" 

 ايش مترقیعدالت اجتماعی و گر، بدون دموکراسی واقعیپاکباز اين سرزمين مؤيد اين حقيقت است که آزادی ملی 

  ) اولين اعالميۀ ساما ". (جز اسارت نوين و ضياع خون ھای ريخته شده پيامدی نداشته و نخواھد داشت
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به صراحت گفته است که شرکت ما در جنگ فقط به خاطرجنگ و يا حتی ِصرف برای " ساما! "خوب دقت کنيد

به شکل خود جوش آن راه ) ط مردمتوجه کنيد توس(ما در جنگ ضد تجاوزی که توسط مردم . طرد تجاوز نيست

کسب آزادی ملی، تحقق اين رسالت ھا عبارتند از . افتاده ضمن اشتراک، رسالت ھائی را بايد به انجام برسانيم

 برای جنبش؛ تا  باالثر بتوانيم جنبش مردمی و مين عدالت اجتماعی و تثبيت گرايش مترقیأدموکراسی واقعی، ت

خودی و يک جنگ يله جار به يک جنبش رھبری شدۀ بدل کنيم که بعد از ه ودبجنگ مسلحانه را از يک جنبش خ

مين کند و أبتواند به مردم دموکراسی واقعی وعدالت اجتماعی را ت" آزادی ملی"طرد تجاوز و به دست آوردن 

  .نجامداه رھنمون شود و به رھائی خلق بيجامعه را با گرايش مترقی به سمت تکامل ورف

 و گسيل انبارھای سالح و ملياردھا و زد و بند امپرياليسم با فئوداليسم و ارتجاع که دست درازی ھا اما دريغ و درد

دالر و ھزاران متخصص و جنگجو توسط شان، مانع و سد راه رسيدن ما و مردم ما به اين آرمان واال گرديد و با 

قربانی دادن ھا    ھمه جان فشانی ھا وتسلط نيروھای امپرياليستی و ارتجاعی برجنبش ضد تجاوزی مردم ما، آن

  ".ضياع خون ھای ريخته شده پيامدی نداشت جزاسارتی نوين و"

ی ھم باشد، بدون ئھرچند توده (اين پيامد تلخ و جان گداز بر اين فھم و برداشت صحه گذاشت که جنبش يله جار را 

ل خود به بيراھۀ عقب ماندگی و اسارت نوين نيروھای ارتجاعی مسلط بر آن، به مي) رھبری سالم، مترقی و توانمند

ھرگز نيروھای ملی و مترقی مجاز نيستند به چنين انحرافی تن در دھند چه رسد به اين که دنباله رو . سوق می دھند

نيروھای مترقی درآن زمان و در متن جنگ مقاومت نه تنھا دنباله روی ارتجاع را که عليه تجاوزھم می . آن شوند

و انحراف ) سوسيال امپرياليسم، امپرياليسم و ارتجاع(د، بلکه از خطرمثلث شوم ذلت و وابستگیجنگيد نکردن

شداردادند و دست درازی ھای امپرياليسم، ارتجاع منطقه و ارتجاع ومقاومت، در مقاالت و نوشته ھای متعدد ھ

  . داخلی را در جنبش مردم محکوم نمودند وعواقب آن را نيز پيش گوئی کردند

ی را ايجاد و رھبری کنند، وھکذا بايد در جنبش ھای توده ئوھای ملی و مترقی وظيفه دارند که جنبش ھای توده نير

تحقق دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و "ی خود جوش ھم جھت سمت دھی و رھبری درست آن به سوی ئ

تضاد منافع امپرياليسم و ارتجاع  اساس هولی وقتی جنبشی نه توسط توده ھا، بلکه ب. شرکت کنند" گرايش مترقی

سار می کند و بی گناه ما را گردن می زند و سنگمنطقه توسط ارتجاع وحشی و خونخوار طالبی که زن و مرد 

با سازمان دھی شريرترين و ارتجاعی ترين  تجربۀ تلخ چند سال قدرت مداری شوم و سياھش ھم پيش روی ماست،

ھم با مردم افغانستان پنھان نمی کنند، راه افــتـاده وھدفش ازآغاز پيدايش نيروھای پاکستانی، که دشمنی شان را 

يد و بدتر از آن دنبالـه رو آن ؤرياليستی است، ما ھرگزحق نداريم ممين منافع اربابان رنگارنگ ارتجاعی و امپأت

 دھی و رھبری آن ثری در جنگ نيستيم و توان سمتؤ جھت که چون نيروی قابل حساب و مدنباله رو از آن. شويم

درحالی که در جنگ ضد . را نداريم، که حتی به پای خود ھم نمی توانيم بايستيم، لذا به دنباله رو طالب بدل می شويم

تجاوز شوروی چپی ھا جبھات مسلح مستقل، نيمه مستقل و پوششی داشتند که حتی دربرخی از جبھات پوششی ھم 

  .بھه را به چپی ھا نسبت می دادندبه خاطر نقش برجستۀ رفقای چپ انقالبی، ج

به طوريقين می توان گفت که در نتيجۀ وحشت و بمباردمان امپرياليزم، فشار اقتصادی و تحميل ِرقتبار جناح جنگ 

عده ای از مردم مظلوم ما ھم دنبال طالبان افتاده ... ساالر جھادی، اختالفات قومی و لسانی  و اغواگری ھای مذھبی

وقتی ماھيت رھبری وُعمق ارتجاعی و وابستگی حرکت طالبان به ما روشن است، ما حق نداريم با با اين حال . اند

دنباله روی پوپوليستی ياعامی گرايانه، فقط به دليل حضورعده ای ازمردم نا آگاه و فريب خورده دراين حرکت، آن 

 کشورما، بايد با افشای ماھيت ضد مردمی عکس در پھلوی افشای ماھيت امپرياليزم و تجاوز آن بهه ب.  ئيد کنيمأرا ت
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و ماورای ارتجاعی طالب به اين ِعده مردم حالی بسازيم که قربانی سفيھانۀ مقاصد شوم طالبان و اربابان شان 

  .نشوند

تکرارمی کنيم ما وظيفه داريم و بايد ھمچنان که عليه تجاوز، غارت و کشتار امپرياليزم و متحدين داخلی اش يعنی 

 که آن را ه ایستعمراتی کرزی و شرکاء مبارزه می کنيم، ماھيت پليد و ارتجاعی طالب و دستان پُشت پردادارۀ م

ن موضع ء کنيم وعليه آياری می کند، وحشت و بربريت طالبی و دورنمای حاکميت دوبارۀ آن را نيز به مردم افشا

ما بايد به مردم . ندازندز چاھی به چاه ديگری بي خود را اما بايد به مردم حالی بسازيم که نبايد به تکرار. بگيريم

ی قادر نيست برای مدت ھای مديدی جلو سير قھقرائی جامعه و ئ با حاکميت دوبارۀ طالب ھيچ نيروبفھمانيم که

طالبان که باری شکست خورده اند و .  بگيرد،وحشت و بربريت طالبی را که خيلی بدتراز دور گذشته خواھد بود

طور کامل بر بدنۀ بی ه حمايت نکرده اند با رسيدن دوباره به قدرت چون مار زخمی زھر شان را بمردم از آن ھا 

آن ھا بی گمان جامعۀ ما را قرن ھای ديگر به عقب پَرت . دفاع  و بی پناه مردم تحت سيطرۀ خود خالی خواھند کرد

  . خواھند نمود

. ھرگز و به ھيچ وجه چنين نيست. مؤيد وضع موجود ھستيماز اين بحث چنين نتيجه نشود که ما با نفی طالبان گويا 

بد و بدتر معمول است آنچنان که مارکس ھم بورژوازی را نسبت به ) ئيدأو نه ت(ولی در بين دشمنان تشخيص

اشرافيت فئودالی پيشرفته تر می دانست و لنين و مائوتسه دون و ديگران ھم سطح رشد، عقبماندگی، درندگی، 

شمنان رنگارنگ را شرح داده اند و بدتر از بد را مشخص کرده اند تا  با ھر يک به شيوۀ مقتضی د. . . وحشت و

ما حاکميت موجود را زائيدۀ تجاوزمی دانيم و از نظرما ھرگونه ھمراھی وھمسوئی با آن نيز، چه در . مبارزه شود

رتگر و دزد و در ھر شکل ديگر  ھای غاNGOشرکت به مقامات عاليۀ ارکان دولت باشد و چه در قرارگرفتن در

عکس ما به طرد کامل تجاوز و زائيده اش باورداريم و  در جھت تحقق اين آرمان و ه ب. آن، ھمراھی با تجاوزاست

 مشخص بسازيم که متحدين بايدو اما . استقرار نظام مبتنی برمنافع ستمکش ترين طبقات جامعۀ خود مبارزه می کنيم

  است؟ " جنبش مقاومت ملی"؟ وچه نوع جنبشی نبرد ضد تجاوزی ما کيانند

در اين جا می خواھيم برای روشن شدن بھتر نحوۀ اتحاد و يا ھمسوئی در جنگ ضد تجاوزی با نيروھای ديگر و 

بايد مشخص و ارائه کنند چند موردی از " جبھۀ متحد"شرايطی که انقالبيون در چنين ھمگامی و ھمسوئی يا اين 

  بينيم که شرايط يک جنبش مقاومت ملی چيست ؟ تا ب. ھانی کنيم تاريخ را ياد دتجارب

  :             مائوتسه دون در ارتباط دموکراسی و مقاومت در برابر جاپان می گويد

مقاومت و دموکراسی متقابالً شرط . مبارزه به خاطر دموکراسی عيناً به معنی مبارزه به خاطر مقاومت است"...

. طورکه مقاومت و صلح داخلی و يا دموکراسی و صلح داخلی شرط يک ديگر انديک ديگراند، درست ھمان 

دموکراسی ضامن مقاومت است ومقاومت می تواند برای رشد جنبش به خاطر دموکراسی شرايط مساعدی ايجاد 

                               )                                             ۴۴٠ ، ص ١آثار منتخب مائو، چاپ فارسی، جلد . ( نمايد

آيا طالبان حاضراند حد اقل دموکراسی را رعايت نموده جز . کيد استأاين اصل ھم اکنون درافغانستان شديداً قابل ت

خود نيروی ديگری را با حفظ ھويت و تشکيالتش حتی در جبھۀ جنگ ضد تجاوزی درکنار خود بپذيرند؟ آيا طالبان 

ول دموکراتيک در جبھۀ متحد ضد تجاوزی را که ھمانا به رسميت شناختن ھويت و حق حاضرند ابتدائی ترين اص

دموکراتيک تمام نيروھای ضد تجاوزی، عدم وابستگی به امپرياليسم و يا نيروی خارجی ديگر، احترام به عقايد 

وی سازمان يافتۀ مسلح مين آزادی و حقوق مردم است مراعات کنند؟ آيا طالبان حاضر اند با نيرأنيروھای ھمراه و ت

بناًء نمی دانيم . ديگری در کنار خود با صلح و وحدت زندگی کنند؟  ما که چنين تصوری را ھم نمی توانيم بکنيم
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نيروئی و يا کسی که بخواھد درجبھۀ ضد تجاوز با طالبان ھمراھی کند چه شرايطی را در نظر بايد بگيرد و طالبان 

  ؟چه چيزی را از ديگران می پذيرند

که پذيرش آن (جنگی را که اکنون طالبان راه انداخته اند، اگر بپذيريم که جنگ مقاومت وضد تجاوزھم است 

، چون جنگ توده ھا نيست وھيچ حق وسھمی به مردم و يا نيروھای مردمی قايل نيست، محکوم به )دشواراست

ط و دساتير طالبان را بپذيرد يعنی ھرکسی ھم که بخواھد با اين جنگ ھمراھی کند بايد تمام شراي. شکست است

  . ناميد" جنگ مقاومت ملی"بناًء، اين جنگ را نمی توان .  شودطالب

انجام می ) به وسيلۀ طالباندرافغانستان (جنگ مقاومت ِقسمی، که صرفاً به وسيلۀ دولت : "مائوتسه دون می گويد

زيرا که جنگ مذکور جنگ انقالبی ملی به . گيرد و توده ھای مردم درآن شرکت ندارند، قطعاً به شکست می انجامد

  ... معنای کامل آن به شمار نمی رود، زيرا که جنگ مذکور جنگ توده ھا نيست

ی برای مقاومت در برابر ئيد برنامۀ ده ماده در جنگ انقالبی ملی به معنای کامل آن يا جنگ مقاومت ھمگانی با

جلد دوم آثار صدرمــائـــو، ."( ژاپن و به خاطر نجات ميھن را که حزب کمونيست مطرح کرده است، عملی ساخت

 ٣٢ی حزب کمونيست رجوع کنيد به جلد دوم آثار صدر مائو، صئبرای مطالعۀ برنامۀ ده ماده  ). (٨۶فارسی، ص 

  ).   ٣۶تا 

 راه انداخته چون عليه جاپان کنيد که حتی جنگی را که دولت گوميندان با ارتش چند صد ھزارنفری اش توجه می

، مائوتسه دون آن را جنگ انقالبی ملی نمی خواند و شکست آن را پيش پشتوانۀ مردمی و برنامۀ دموکراتيک ندارد

ی می داند که در آن توده ھای وسيع شرکت داده ئيد و پشتيبانأو فقط جنگی را ملی و انقالبی و قابل ت. بينی می کند

جنگ ضد تجاوز . مين حقوق و آزادی ھای مردم و نيروھای سياسی داشته باشدأشوند و برنامۀ دموکراتيک برای ت

ما می خواستيم با اشتراک در جنگ برايش برنامۀ دموکراتيک ببريم و آن را جھت . شوروی جنگ توده ھا بود

  .  اين کار موفق نشديم جنگ توده ھا توسط نيروھای مسلط ارتجاعی به بيراھه بُرده شدمترقی بدھيم و چون در

مانند گردن زدن خبرنگاران ( که گاھگاھی واقعاً وحشيانه است ه ایحال کدام يک از اين شرايط را طالبان، با ستيز

، ...) به روی دختران مکاتب وو يا کارمندان مين پاکی ويا ِطبی، سنگسار زنان، سوختاندن مکاتب و تيزاب پاشی

طالبان نه . ئيد کردأدارند که بتوان آن ھا را نيروی مقاومت ملی و جنگ شان را جنگ انقالبی ملی خواند و ت

  . ازحمايت توده ھای وسيع بر خورداراند و نه ھم با دموکراسی و حق مردم سازگار

ھدف سياسی جنگ مقاومت ضد ژاپنی : "می کندمائوتسه دون ھدف سياسی يک جنگ انقالبی ملی را چنين تعريف 

عبارتست از بيرون راندن امپرياليست ھای ژاپن و ايجاد چينی نوين که در آن آزادی و برابری حکم فرما . . . 

   )٢٣٢جلد دوم آثار مائو، ص ". ( باشد

را که در جاد چين نوينی و ايبيرون راندن امپرياليست ھای ژاپن  "در اين جا به وضاحت می بينيم که مائوتسه دون 

آيا می توان . ندااجزای يک ھدف سياسی می داند که الزم و ملزوم يک ديگر"  باشدآزادی و برابری حکم فرماآن 

افغانستان تصورکرد که تحت رھبری طالبان، اگر امپرياليست ھای متجاوز از افغانستان بيرون ھم رانده شوند، 

  .چنين چيزی خيال است ومحا ل !  باشد ايجاد می شود؟ ھرگزفرمانوينی که در آن آزادی و برابری حکم 

ما با درنظرداشت تجارب خونين گذشتۀ خود و داشتن َتلِی از شھدای انقالبی و مردمی و نتيجۀ تلخ رھبری ھای 

پس ازاين بايد در .   با احساسات ضد تجاوزی به قضايا برخورد کنيمصرفارتجاعی بر جنبش ھای گذشته نبايد ِ

رکت به ھرجنگ و جنبشی روی وحدت به عنوان يک نيروی مستقل با حفظ ھويت ايدئولوژی و تشکيالت خود و ش

ما در . کيد بر آزادی و دموکراسی برای مردم و ترقی جامعه، عمل کنيم وازھيچ يک ازاين شرايط  گذشت نکنيمأت
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جنگ مقاومت، :" رھنمود شايستۀ داردمائوتسه دون در اين رابطه نيز. جنگ ِصرف برای جنگيدن شرکت نمی کنيم

چنانچه . مجموعۀ واحدی را تشکيل می دھد و از ھيچ يک ازآن ھا نمی توان صرف نظر کرد. . . وحدت و ترقی 

نه استوار خواھد بود و " جنگ مقاومت"تکيه بر روی جنگ مقاومت، نه بر روی وحدت و ترقی گذاشته شود، چنين 

ی وحدت و ترقی، جنگ مقاومت دير يا زود به تسليم طلبی می گرايد و يا به شکست  براه ایبدون برنام. نه پايدار

جلد دوم آثار صدر مائو، ". ( ما کمونيست ھا برآنيم که اين سه اصل بايد مجموعۀ واحدی را تشکيل دھد. می انجامد

اومت عليه ژاپن جز ُسخنی توخالی و پيروزی مق" جنگ مقاومت"بدون وحدت وترقی "ويا  ) ۶٠٧چاپ فارسی ص 

   )۶٠٨ھمانجا ص ". ( جز اميدی َعبَث نخواھد بود

ما که بنا بر عوامل بازدارندۀ داخلی و خارجی . واقعاً چنين است و تجربۀ تلخ ما نيز برآن صحه گذاشته است

نتوانستيم در جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليسم شوروی اصل وحدت و ترقی را نيز شامل جنگ مقاومت 

 با طرد تجاوز، جنبش مقاومت تسليم خواسته ھای امپرياليسم و ارتجاع شد و مصيبت ھای کنونی پيامد بسازيم،

پاکستان و القاعده و " آی اس آی"ھرگاه کسی باز بيايد و زيرنام مقاومت عليه اشغال امريکا، تسلط و سيطرۀ . آنست

و حتی فاجعه است و با چنين متحدينی "  توخالیسخن "طالبان را برما و مردم ما تحميل کند، چنين مقاومتی واقعاً 

  .اميد به آزادی اميدی َعبَث خواھد بود

تکرار تجربۀ تلخ پارينه، ديگر اشتباه به حساب نمی آيد و ما نبايد نا خواسته و ناسنجيده در جايگاھی قرار بگيريم که 

ی اش حق و وظيفۀ ما و مردم ما ئقه مقاومت عليه اشغال امريکا و متحدين جھانی و منط. ھرگز شايستۀ ما نيست

است که بايد با آگاھی و بسيج مردم و پيوند زدن شان با نيروھای واقعاً آزادی خواه و مردمی، با تدوين و تحقق 

 ديده شود و کليۀ نيروھای ملی و مترقی تدارکی کامل ُملک ومردم ما  ئۀ آزادی خواھانه و مترقی جھت رھابرنام

  .ريغ برای آن کار وعمل کنندبايد صادقانه و بی د

مبارزۀ اميرافغان برای استقالل افغانستان با وجود نظريۀ : "شايد دوستانی از ستالين نقل قول بياورند که گفته بود

سلطنت طلبی او و اعوان وانصارش از نظرعينی مبارزۀ انقالبی است زيرا اين مبارزه امپرياليسم را ضعيف و 

ستالين ، راجع به اصول لنينيسم، چاپ فارسی، . . ." ( را از ريشه متزلزل می سازد قوايش را تجزيه کرده و آن 

   ) ٨۶ص

لۀ ملی طی بيست أمس: " نقل قول ديگری بياوريم که ستالين می گويدءجا دارد که درھمين جا و از ھمان اثر ابتدا

لۀ ملی در أرۀ بين الملل دوم و مسلۀ ملی در دوأمس. سال اخير در معرض يک سلسله تغييرات بسيار مھم قرار گرفت

دورۀ لنينيسم ابداً باھم يکی نيست اين دو نه فقط از حيث حجم و کميت بلکــــــه از نظر جنبۀ داخلی خويش نيز با 

 )٨٠ھمان اثر ص ". (يک ديگرعميقاً متضاد اند

 سالی که از آن نوشتۀ ٨٠برخورد ديالکتيکی و واقعيت ھای عينی ُحکم می کند که بگوئيم طی اين حدود بيش از 

لۀ ملی تغييراتی آمده که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت و با ِذکر ھمان نقل أستالين گذشته است نيز در مس

 .  کردءقول اکتفا

ضد تسلط امپرياليسم عمدتاً به رھبری بورژوازی ملی ه در زمان ستالين از جنبش ھای ملی مستعمرات که ب

و اين امری اصولی و مترقی بود، چه، امپرياليسم و استعمار با .  حمايت می شد،ه می افتادکشورھای مستعمره را

در مقابل، نيروھای استقالل طلب . ملت ھا را در بند می کشيدند) فئودالی عمدتاً اشرافيت(تکيه به نيروھای ارتجاعی 

ماری و تضعيف حلقۀ امپرياليسم جنبش  در رأس آن بود جھت پاره کردن اين بندھای استععمدتاً بورژوازی ملیکه 

  .ھای ملی استقالل طلبانه را راه می انداختند
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درھمين کشورما افغانستان، آن زمان امپرياليسم انگليس در زد و بند با ارتجاعی ترين فئوداالن و روحانيون مرتجع 

قول ستالين اعوان و ه و ب(انش درحالی که امان هللا خان و يار. می کوشيد کشورما را زير سيطرۀ خود داشته باشد

که درتاريخ ما به نام مشروطه خواھان دوم لقب گرفته اند و دولت ُمَستعَجل شان نيز دولت مشروطه ) انصارش

آن زمان مترقی ترين و خوانده می شود، نمايندگان بـــورژوازی پيــشروتر به حساب می آمدند و برنامه ھای شان تا 

 از حمايت اکثريت قاطع مردم  وجنبش ضد تجاوزی شان شده درکشورما شمرده می شددموکرات ترين برنامۀ طرح 

ئيد ھر نيروی مترقی درسطح أبنابراين حق داشت که مورد ت . و به ھيچ اجنبی وابسته نبودکشور برخوردار بوده 

ر کاری بود که انگليس تاريخ گواه است که ضربۀ آن جنبش بر امپرياليسم انگليس آنقد. ملی و بين المللی قراربگيرد

ستالين و بلشويک ھا اين جنبۀ مترقی و . ديگرھرگز نتوانست مستقيماً خود وارد روياروئی با مردم افغانستان شود

بگذريم ازاين که در شرايط آن روز مقايسۀ اين جنبش ضد . مردمی را می ديدند و بايد از آن حمايت می کردند

اروپائی که در سطح حمايت از امپرياليسم خودی سقوط کرده بودند چقدر امپرياليستی با سوسيال دموکرات ھای 

  . ضروری و به نفع جنبش ھای ملی و مترقی آن روز بوده است 

ولی از جنگ جھانی دوم به بعد ديگر بورژوازی ملی، مستقل و پيشرو امکان رشد نيافته و جای آن را عمدتاً 

ر گرفته است که اگر ھم با يک جناح امپرياليسم تقابل کند به جناح ديگر بورژوازی وابسته به امپرياليسم يا کمپرادو

. وھرگاه که در رأس جنبشی قرار گرفته، آن را به امپرياليسم مربوطۀ خود تسليم داده است. وابستگی مطلق دارد

ت می توان نمونۀ آن را در بسياری از نقاط جھان و به ويژه در کشورھای اروپای شرقی و شوروی سابق به وضاح

قابل تذکر است که در شرايط . ديد که چگونه زيرنام استقالل خواھی به دنباله روان مطيع امپرياليسم بدل گشته اند

امروز ھمه شاھديم که امپرياليسم و کمپرادوريزم وابسته به آن در پيوند با نيروھای ارتجاعی بومی و جھانی برای 

نيروھای ارتجاعی کشور ما، من جمله طالب با  به ھمين اساس است که .دربند کشيدن خلق ھا مشترک عمل می کنند

و به . ی شان وابسته اندئھزاران رشته و با سرشت و سرنوشت به امپرياليست ھای متعدد و متحدين مرتجع منطقه 

مقاومت "بش و يا آن را جن.  خان و يارانش مقايسه کردھيچ صورت نمی شود آن را با جنبش استقالل طلبانۀ امان هللا

   .ئيد کردأو تنام نھاد " ملی

 گفتۀ ديگری را از ھمان کتاب با ماھيت جنبش ھای ملی و شرايط  و نحوۀ حمايت از آن ھابد نيست در ارتباط 

له أمس. "لۀ عمومی انقالب پرولتاريا، قسمتی از ديکتاتوری  پرولتاريا استألۀ ملی قسمتی ازمسأمس: "ستالين بياوريم

ت که آيا امکان ھای انقالبی که  در بطون نھضت آزادی خواھانۀ انقالبی ممالک مظلوم نھفته است، بدين قرار اس

برای  از اين امکان ھااکنون به انتھا رسيده است يا نــــــــــــــه و اگر نرسيده آيا اميد و اساسی وجود دارد که بتوان 

ستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی به ذخيرۀ و ماستفاده نمود و کشورھای غيرمستقل انقالب پرولتاريا 

از اين جاست لزوم کمک، آن ھم کمک قطعی و جدی پرولتاريای  "پرولتاريای انقالبی و به متفق وی تبديل نمود؟ 

معنی آن اين نيست که پرولتاريا  بايد  با ھر قسم . به نھضت آزادی خواھانۀ ملل مظلوم و غير مستقل " ملل راقيه"

ستالين ، راجع به اصول لنينيسم (  .خصوص کمک نمايده ضت ملی يعنی در ھمه جا و ھميشه و در تمام موارد بنھ

     ).تاکيد روی کلمات ھمه جا از ما است )( ٨۴ و ٨٣ص 

کيد کرده ايم  به وضاحت روشن می سازد که ھرجنبش، أاين نقل قول طوالنی، به ويژه آن نکاتی را که ما روی آن ت

 ظاھر ضد تجاوزھم داشته باشد، جنبش ملی و ضد امپرياليستی نيست که پرولتاريا و نيروھای مترقی ملزم به ولو که

جنبش آزادی خواھانه و ضد امپرياليستی بايد کشور مستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی . حمايت از آن باشند

 مستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی کيد می کنم بايد کشورأتامپرياليستی و ارتجاع وابسته به آن رھانيده، 
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چنين جنبشی را که ھدفش . وابسته به آن رھانيده و به ذخيرۀ پرولتاريای انقالبی ومتفق وی تبديل نمايد و ارتجاع

ی خلق می انجامد،  نه تنھا بايد حمايت کرد بلکه در ايجاد، تکامل و به ئ، به آزادی ملی و رھا"استقالل"ز فراتر ا

ولی جنبش طالبان افغانستان و متحدين پاکستانی شان شقی . زی رساندن آن تا سرحد قربانی ھم عمل بايد کردپيرو

ترين دشمن انقالب، پرولتاريا و نيروھای مترقی ھستند که ھرگزھيچ اميدی به ھمراھی وھمسوئی شان با پرولتاريا 

اين که بتوان به ھمراھی و کمک طالب، و بدتر از چه رسد به . و در نتيجه با سازمان ھای پرولتری و مترقی نيست

آن تحت رھبری طالب، افغانستان مستعمره را از ذخيرۀ امپرياليزم و ارتجاع به ذخيرۀ پرولتاريا ومتفق وی بدل 

  ! اين محال است. نمود

ی مردم در بسيج با اين حال به تکرار ياد آورمی شويم، ما ھم اکنون درکشوراشغال شدۀ خود وظيفه داريم برای آگاھ

به ھمين نحو بايد برای جلوگيری از گوشت دم توپ ساختن مردم توسط طالب و يا . شان جھت دفع تجاوز کار کنيم

 و برپايی سازمان يافتۀ يک تدارکما بايد با حوصله مندی برای . ھر نيروی ارتجاعی و امپرياليستی ديگر کار کنيم

ھمت ببنديم و بکوشيم از سازماندھی خود و نيروھای مردمی تا به ی طوالنی مترقی ضد تجاوزی کمرئجنگ توده 

ی خسته و درمانده، در شرايط امروز و ااين امر چنان که عده . کامل کنيمآگاھی و سازمانــــدھی آگاھانۀ توده ھا ت

عراق ديروز مردم دالور و رزمندۀ . در برابر سالح و تخنيک پيشرفتۀ امپرياليسم ناممکن می دانند، ناممکن نيست

با اثبات بخشی از اين امکان جھان را به حيرت فرو بردند و مردم رزمنده و دالور ما نيز فردا ھمين کار را خواھند 

ی مثل اعتصابات، تظاھرات ئاز جنبش ھا وحرکات توده  ولی ھمين اکنون، ضمن آن تدارک، می توانيم. کرد

يغ و فعال کنيم و با شرح عوامل و ريشه ھای پرابلم ھای وعکس العمل ھای مردمی در سرتاسر کشورحمايت بی در

جامعۀ مستعمرۀ خود، که بی شک در وجود امپريالبسم وارتجاع نھفته است، آن حرکات را حتی االمکان ماھيت ضد 

ما بايد با حوصله . ی بکوشيمئخود ما نيز بايد در ايجاد چنين جنبش ھای توده . امپرياليستی وضد ارتجاعی بدھيم

دی وظيفۀ اساسی مان را که تدارک سه سالح مبارزۀ خلق متناسب با ايجابات زمان وسطح تکامل امروزی است من

بدان معنی نيست که می شود بی گدار به آب " ی طوالنیئجنگ توده "اعتقاد به اصل ستراتيژی . به انجام برسانيم

ی نيستيم که مبارزۀ مسلحانه شکل عمدۀ مبارزۀ زد، چه ھم اکنون ما به آن مرحله از رشد تشکيالتی، سياسی و نظام

آن به اصطالح . ما را بسازد و ما در انجام اين وظيفۀ عمده ناگزير به ھمراھی و حتی دنباله روی از طالب شويم

ولی بی عمل وطنی ما که حتی قدرت بسيج يک تجمع اعتراضی ده نفری را در " چپ"ھای قافيه باف " کمونيست"

 شور ندارند، چه رسد به بسيج مسلحانه، و موجوديت شان را بايد درانترنيت و يا در رأس داخل و يا خارج ک

NGO ھای دزد و غارتگر و در کنار اشغالگران جست و جو کرد، در شرايط کنونی با تشخيص نادرست و عمده

اکستان يعنی آفريدگار آی پ. اس. سازی مبارزۀ مسلحانه در ورق پاره ھای انترنتی شان که ُملِھم از سياست ھای آی

  . طالب می باشد، به مھمــــل گوئی پرداخته؛ جنبش را به ھمسويی انقياد طلبانه با طالب فرا می خوانند

ياد آورمی شويم که يک شکل مبارزه زمانی عمده می شود که متناسب با نياز زمان وسطح تکامل کار، اشکال ديگر 

. رين، ضروری ترين و مناسب ترين شکل مبارزه درھمان مقطع باشدمبارزاتی را در خدمت خود بگيرد و کارسازت

ابزار و ساختارھای الزم اجرائی آن آماده شود و نيروی انقالبی ھم بتواند و بايد آن شکل مبارزه را بھتر از شکل 

ستراتيژيک ما، و کالً نيروھای چپ انقالبی که از نظر. ھای ديگر در دستور کار و عملش قرار داده و به پيش ببرد

 اکنون مبارزۀ سفانه در چنين شرايطی نيستيم و نمی توانيم ھمأباورمند ھستيم، مت" ی طوالنیئجنگ توده "به 

انجام وظايف انقالبی، آنچنان که . را شکل عمدۀ مبارزه  قرار بدھيم ندازيم، چه رسد به اين که آنمسلحانه را راه بي

. جا آورده شوده   ببايدانند ادای نماز نيست که تحت ھرگونه شرايطی بی عمل ما می پندارند، م" چپ"قافيه بافان
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ما درانجام وظايف انقالبی بايد تحليل مشخص از . تکرار طوطی وار کلمات پرطمطراق ھم دردی را دوا نمی کند

خود را در نخست خود و توانمندی . و در اين تحليل بايد واقعبينی انقالبی داشته باشيم. اوضاع مشخص داشته باشيم

تا واقعيت " چه بايد کرد؟"از آرزوی . بينيم که چه ھستيم وچه کرده می توانيم شرايط موجود در نظر بگيريم و بمتن

ھميشه تفاوت ھائی وجود دارد که رفع و دفع اين تفاوت ھا پروسۀ مبارزاتی گاھی طوالنيی را " چه می توان کرد؟"

رياليسم انقالبی شان از آنچه می توان کرد شروع می کنند و بنا را بر آن  لنينيست ھا با –مارکسيست . ايجاب می کند

آنچنان که لنين، ستالين، مائوتسه . برسند" چه بايد کرد؟"می گذارند تا با کار و پيکارخستگی ناپذيرشان به آرزوی 

  .دون و ديگر انقالبيون کمونيست کردند

  

 :  مؤخره

تصادم اينجا و .  در افغانستان اجزای يک جھت تضاد ھستنداليسم و ارتجاعامپريبه اساس  تحليل ديالکتيکی تضاد، 

لۀ ھمگونی و مبارزۀ أھمان مس)الگر و ارتجاع ھمسنگر آنامپرياليسم اشغ تضاد ارتجاع طالبی با( آنجای شان 

لق اند، در ارتجاع کشور ما  که در سطور باال آن را تعريف کرديم و بی گمان دشمنان خ. اضداد در درون خود است

  . سرشت خود ھمراه و ھمسو با منافع  امپرياليسم و تجاوز اند

از ديد ستراتيژيک بر اساس پيوند تاريخی و ھمسرشتی ارتجاع و امپرياليسم، ارتجاع طالبی و ھر ارتجاع ديگری با 

ور کامل  صف به ططالبان نيز در نھايت جايگاه و يژۀ خويش را در آن.  امپرياليسم در يک سوی سنگر قرار دارند

لۀ ھمگونی و مبارزۀ اضداد درونی در کمپ امپرياليسم و ارتجاع، بر پايۀ ھمسرشتی أدر مس. احراز خواھند کرد

تاريخی و اجتماعی اين دو، ھم اکنون ھمگونی بين بخشھائی از آنھا بر مبارزه چيرگی يافته و عمدگی کسب کرده و 

  .تنزل خواھد يافت تا در شرايطی نادر عمده شودمبارزه ميان شان به جايگاه تبعی و ثانوی 

کند وتجربۀ تلخ چند سال  سار میزند وسنگ که زن و مرد بی گناه ما را وحشيانه گردن می" جنبش طالبان"

 اساس تضاد منافع امپرياليسم و ارتجاع هقدرتمداری شوم وسياھش ھم پيش روی ما است؛ نه توسط توده ھا، بلکه ب

دھی شريرترين و ارتجاعی ترين نيروھای پاکستانی، که دشمنی شان را ھم با مردم افغانستان منطقه، با سازمان 

. مين منافع اربابان رنگارنگ ارتجاعی و امپرياليستی بوده استأپنھان نمی کنند، راه افتاده وھدفش از آغاز پيدايش ت

.  وان از آن حمايت کرد، نداشته و ندارد را که بتمقاومت ملیلذا از بدو امر تا حال به ھيچ وجه شرايط يک جنگ 

طالبان نه از حمايت توده ھای وسيع بر خورداراند و نه ھم با دموکراسی و حق مردم سازگار، و نه برنامه ای 

اين تحريک سياه ارتجاعی در اوج غلظت . اجتماعی موافق خواست ھا و نياز ھای مردم در دستور کار دارند

ھائی از ارتجاع منطقه و امپرياليسم جھانی، دير يا زود از موضع ظاھراً متخاصم به مزدوری و وابستگی به جناح 

اين پروسه . موضع ھمسو با امپرياليسم و بخش ھای ديگر ارتجاع بومی استحاله شده و تغيير موضع خواھد داد

 امپرياليزم و ارتجاع، چــــه در صورت تقويت يا تضعيف جبھۀ. قـبـالً آغــاز شده و در شرف تکميل شـــــدن است

واژگونی سلطۀ خونين اين دو اھريمن، يعنی پيروزی انقالب ملی و دموکراتيک ضد امپرياليستی و ضد ارتجاع 

فئودالی و کمپرادوری، رسالت توده ھای آگاه و متشکل بھره مند از رھبری با اوتوريته و مدبر پيشآھنگ انقالبی 

نقالبی درست، اصولی و پيگير مشترک و تدارک و ايجاد ساختار ھای اميدواريم در نتيجۀ کار و پيکارا! است

اجرائی ضرور اين مأموريت، باز روزی بتوانيم به خواست قلبی ھمۀ انقالبيون و توده ھای تحت ستم  و حرمان 

ک مسلسل ھای مان چکاچ و به ھمراھی خلق ما غرش وکشيده و رفقای خود ما پاسخ بجا، منطقی و کارآ بدھيم 

اوزان و متحدان مرتجع شان را نشانه بگيرد و با طرد کامل شان از کشور و جامعۀ خود، شاھد پيروزی خلق متج
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ھای مظلوم و بالکشيدۀ افغانستان باشيم که در کشور و جامعۀ آزاد، دموکراتيک، آباد، مرفه و مترقی فارغ از ھر 

  !به اميد آنروز. نوع ستم زندگی کنند
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