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 !"افغانستان انقالبی سازمان" دوستان با سخنی
 

 داشت اعالن افغانستان زحمتکشان و گارگران کمونيستھا، به خطاب  پيامی طی) افغانستان انقالبی سازمان(که اين

 توان می ھا توده با فشرده پيوند و مارکسيزم علم با مسلح منضبط، مستحکم، تشکيالت با که دارند باور که«

 و استعمار از عاری جامعۀ آن ھای ويرانه بر و ريخت، فرو را پوشالی دولت کاخ نمود، پاره را استعمار زنجيرھای

 ».بس و تواند می يافته تحقق انقالبيون قاطع و انقالبی اصولی، پيگير، مبارزۀ با که ای جامعه کرد، بنيان استثمار

 انقالبی و پرولتری رسالت درک با که شد متذکر  افغانستان انقالبی سازمان«که، داشتند اظھار  پيام ۀادام در 

 اعضای المللی بين جنبش جھانی، وضعيت از تحليل با دون مائوتسه انديشۀ  لنينيزم  مارکسيزم پرتو در سازمان،

 جنبش کمونيستی، اوضاع از مشخص تحليل با سازمان، اساسنامۀ و برنامه جملۀ به جمله و دقيق مرور با کنگره

 و تر جدی مبارزۀ بر تأکيد و سازمان رھبری نحوۀ و تشکيالتی ساختار بر بحث و کشور وضعيت داخلی، چپ

 !».داد ادامه کارش به آن مقدار یب ايادی و ھا امپرياليست عليه پيگيرتر

 و اند داده قرار خطاب مورد را افغانستان زحمتکشان و کارگران کمونيستھا، لھجه،  صراحت با ما انقالبی دوستان 

 استعمار و استثمار و بينوايان ما برای و گفته سخن زيبا چقدر سوسياليسم اسقرار و کمونيست حزب تشکيل از

 اند زده سخن مشخص اوضاع از مشخص تحليل از شان پيامۀ ادام در اما و اند داده را نشگوفا فردای نويد شدگان

 با که واداشت بدين ران م بناءً  نداد؛ قد  سوادم اما و بفھمم که  نمودم فکر قدر ھر ساختند، مبھوت و گيج مرا که

 ! نيست شرم آموختن زيرا زايمفبي اندکم معلومات به و آموخته آنھا از و کنم دل درد انقالبی سازمان دوستان

 نعمت از افغانستان  مردم که يابيم درمی افغانستان جامعۀ مشخص اوضاع از مشخص تحليل با فقير و حقير نظر به

 مردم صد در ھشتاد تکنالوژی و تعالی قرن در باشند؛ می مطلق بيسواد اکثريت و اندشده  نگھداشته محروم سواد

 شرائين و رگھا در  مذھب افيون  و کرده زندگی  فئوداليسم کھن و فرتوت ھای نتس و مناسبات با ھم ھنوز کشور

 به رسد چه پندارند می الحاد و کفر با مترادف را مدنی جامعۀ قوانين و فردی آزاديھای حتا و است شده تزريق شان

 !کمونيسم و سوسياليسم -دموکراسی نمودن قبول 
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 بيسواد %٨٩ برای که اين جائیه ب بايد پس دارند افغانستان مشخص اوضاع از مشخص تحليل  دوستان اگر پس

 يک دوره ب را ھا توده تا دريابند را ديگری اسم و بديل بايد بزنند؛ سخن دون مائوتسه انديشۀ و  مارکسيزم از وطن

 !سازند بسيج کردن انقالب برای انقالبی منضبط نھاد

 کمونيسم و مارکسيزم و انقالب از زدن حرف ليونیيم ھای توده نبي در دموکراتيک کار بدون که شوم متذکر بايد

 راهه ب  ھای شرط پيش از يکی، پوشيد نخواھد عمل جامۀ گاھی ھيچ و باشد می سرابھا دادن نشان تنھا و تنھا

 .باشد می  دھقانان معنوی و مادی کمک و دھقانان بازوی بر اتکاء  نوين دموکراتيک انقالب پيروزی و  انداختن

 پيروزی در که دانند می خوبیه ب دوستان و خوانند می انديشه دون مائوتسه را خويش افغانستان انقالبی سازمان

 و بود اجتماعی ھای اليحه و زحمتکشان ديگر و کارگران نقش از تر جسته بر دھقانان نقش چين خلق انقالب

 يعنی گشت؛ فروزان دھات از چين خلق انقالب یھا شعله که دارند مطالعه و دانند می من از بھتر دوستان ھمچنان

 از بيشتر و يافت دست یئھان و محتوم پيروزی به چين خلق انقالب دھات طريق از بزرگ ھای شھر محاصره با

 رستگار و بخشيد نجات انگريز دسايس و فيوداليسم کھن مناسبات -جاپان استعماز شر از را انسان ليارديم يک

 من در اعالميۀ شان را دھقان سازندۀ و مطھر اسم اما  و اند آورده عمله ب صحبت ارگرانک از ما دوستان . ساخت

 صد در ھشتاد از بيشتر و ندارد چندانی فرق فعلی افغانستان از ديروز چين اجتماعی ساختار که حالی در ،نيافتم

 شرايط در دھقان و داشته تمشغولي باغداری و دامداری- زراعت به مختلف اقشار و طبقات از  ما ۀجامع مردم 

 !کارگر نه دھد می تشکيل را ما جامعۀ اقتصاد فقرات ستون فعلی

 می استثمار استعمار، نوکر و دولتی تۀوابس کمپرادور بورژوازی طرف از افغانستان کارگران که نيست شک جای

 در ھم باز اما ؛ اند رسيده یئنوا و نان به کارگران دست کف آبلۀ و جبين عرق حاصل از مفتخور ای عده و شوند

 کارگران فعال  نقش ھا فابريکه و کارخانجات نداشتن و جامعه اقتصادی عقبماندگی عوامل  بر بنا دھقان با مقايسه

 و بوده  دھقان نقش  به نسبت کمرنگتر و ضعيفتر مراتبه ب کردن انقالب و  جامعه  اقتصادی  بنائی زير ساختار در

 !گردد می محسوس

 شناخت با و مردم اکثريت  از کامل  شناخت با که است اين افغانستان انقالبی سازمان دوستان خدمت من پيشنھاد

 نوين،استقرار دموکراتيک انقالب پيروزی ، نمودن انقالب برای را مثبتی ھای گام خويش ای جامعه از عميق

 .بردارند طبقه بدون جامعۀ  و سوسياليسم

 !پاغر داد ياد زنده و احمد فيض داکتر ادي زنده بر درود ھزاران و درود
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