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 ٢٠١٢ اگست ١٠

  

   از چنگ استعمار و استثمار ئی و رھای حصول آزادی براديبا

  ! انقالب مسلحانه کرد
د کيموکرات حرکت دنيباشد و کوچکتردندان مسلح ه  تا بی ارتجاع بومکه ی کشوردر ان تفنگ جواب دھ ا زب  را ب

   را غضب نمود؟یاسي قدرت ستوان ی انتخابات آزاد مکي چگونه در اي نمود و زي صلح آمۀ مبارزتوانی چگونه م

دراتش زی اشغال گشته و تمامی جھانسميالي توسط امپرکه یکشوردر   اري مق ه پوشان فاشی پ تعمار و ستي چکم  اس

ات کي شوازي به پتوان یباشد چگونه مشده گروگان گرفته ه  اش بیمل ی اش له شده باشد و آزادیان بومنوکر  انتخاب

 ھايوطنفروش - ت ھای جنا–  ھاتاني که مصدر خی ارتجاعی بومی ھاروي با نتوان ی شتافت و چگونه مکيموکراتد

   پرداخت؟ی پارلمانۀرزمباه  باي شده اند سر سازش  را بازکرد و با آنھا گوھايو آدمکش

تولد ريختن خون دشمنان مردم و غرش تفنگھا که با   آناي گردد و ی مروزي پزي امر که انقالب از راه مسالمت آمني ا

اختار اقتصادی  تابع ديآ یوجود مه  بکيموکرات شورش دقي از طراي و را پشت سر می گذارد یدردناک  –اوضاع س

دی نو مجھز مۀ مقابله با جامعی باشد که خود را برایکھنه مۀ  جامعیجاع ارتیروھايعکس العمل نو اجتماعی  .  کن

  . پرورش يافته است کھنه ۀجامعآن تضاد ھا در درون  است و ی درونیھا که محصول تضادیني نوۀجامع

اروي با سازش با نتوان ی باالخص در افغانستان جنگزده و فقر زده چگونه می فعلطي در شراپس ه ی ھ ه ک  هيعل کھن

وۀ جامعجادي و ای ، ترقیتعال ضني ن ابر مقت ه ماتي بن د ی عصر حاضر مقابل ارزکي ري زکنن  ۀ سقف نشست و مب

  د؟ي رسانیروزيپه  را بکيموکرات انقالب د آميزو مصلحتآميز  مسالمت قي از طراي کرد و گویپارلمان

اه ی شوند ولی متوسل نمی به قھر انقالبھودهي بی واقعوني انقالب ار مه را ب  آندرنگ ی بديالزم آ ھر گ ا یک د ت  برن

د زمينۀ  وۀجامع( تول د) ني ن راھم نماين وۀجامع. را ف ان یني ن ه بردگ ه ب اسرمايه  ک وده ھ دگیو ت تثمار شده زن  ی اس

  .  دھدی مدي را نوی استهيشا

ا قھر ۀ جامعی کنونطي شرادر ا و تنھ ستان تنھ د  افغان رده و می توان رون ک ونی بي ستعمراتی کن ه را از حالت م  جامع

ه نقش  ونيھر لغزش انقالب .بسازد اش واژگون و نابود یودالي کھنه را با مناسبات کھن فۀجامع سبت ب اوتی ن ی تف و ب

  .راند یعقب مه  بگري انقالب کردن را ده ھا سال دطيانقالب را نابود و شراتعيين کنندۀ تفنگ در تغيير جامعه، 
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انۀ برھنيا دری انقالبشروي گردان پکي آماده است و اما کمبود زي انقالب قھر آمکي یبراعينی  طيعالً شرا ف  ی زم

ی  ۀ شرط ذھن ه مثاب ا تأسف. باشدیمحسوس مب اب ازمان ھ تیني معی  س ا گذش ار ی انقالبۀ ب ارت  و دام افک  در اس

اليزم گير ،ی قومپرست،یستيسکتار ا امپري سازی ب وئيزم و دم د کانج ات را از رده ان ا انحراف د ت ائی آن را ندارن و توان

  .خود بزدايند

ه مطرح می شکله  بی قبلی کاری  سازمانھا با ھمان برنامه ھاني  ھر کدام  ا ازند یخود را در سطح جامع ا س  و ام

ا از آن ط، گامی جھت تح انقالب کردن را مطرح نکردهی شفاف براۀ برنامگاه چيھ د ت ته ان ق سنگ قق آن برنداش ري

ی ب ه معرف ه جامع ران اصيل انقالب را ب راھم ساخته، از درون خون و آتش رھب ی را ف نای وحدت نيروھای انقالب

   .بدارند

شۀجي در نتتي واقعنيا؛ ري است اجتناب ناپذیدر افغانستان امرانقالب  ره ک ان ی وحشتناکی اوضاع بھ سان افغ ه ان  ک

رده وشدیسر مه  گذشته بۀدر آن در سه دھ تثمار شده استاً دي ب ته است اس اروين .، برخاس ه در ی ھ  عقب کھن ک

دیرھا نمبه ميل و رغبت خود  قدرت را گاه چي ھ،باشند یمذھب پنھان اند ھمچنان مسلح م  ريي تغکي طيشرا و  کنن

ان مفکوره کيموکرات دزيمسالمت آم د و چن اخته ان ستانای  را دشوار س م در افغان ه یھ ه  مردمش از نگاتي اکثرک

  .باشد ی و ساده لوحانه مه ابلھانیسواد جبراً محروم مانده اند فکر

د و رنجور شي آسای برارای ني نوۀ جامعه کھن جامعويرانه ھای بر خواھند ی که واقعاٌ میئ ھاروي نپس ان در بن  افغ

 !و بس است ري تفنگ امکان پذقيتنھا و تنھا از طرای  جامعه ني بدانند که چندي بابياورندبه ارمغان 


