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  سازمان انقالبی افغانستان

 ١٣٨٨حوت 
  
  
  
  
  

  

  رود؟ افغانستان به کجا می
 

 افغانستان مطرح اين پرسش از مدتی به اين سو ميان روشنفکران، تشکالت سياسی و در مجموع نزد برخی از مردم

دانندکه چه  ھا ھم نمی ئیخود امريکا«کنند، تا حدی که معتقد اند   است و بسياری از پيچيده بودن اوضاع بحث می

ای جھت خروج  و به اين باور رسيده اند که گويا امريکا و ناتو در افغانستان درمانده و به دنبال راه چاره» کنند می

که خود اينان بنابر عدم شناخت دقيق از امپرياليزم و اشغال در تحليل اوضاع ست الياين در ح. باشند می» تله«ازين 

اينان که شناخت دقيقی از . نمايند درمانده شده و آن را حملی بر درماندگی اشغالگران به سرکردگی امريکا می

فق بودن امريکا و کنند که نارضايتی مردم از وضعيت، نامو امپرياليزم و اشغال ندارند، سبکسرانه فکر می

کنند که اگر مردم افغانستان از  رساند و به اين اصل اساسی توجه نمی اشغالگران متحد آن را در افغانستان می

 نداشته، چون در يک نظام انقالبی که اصل برابری و خدمت به خلق ئیوضعيت راضی باشند، تجاوز واشغال معنا

توانند نه يک نظام پوشالی و مزدور طبقاتی که حافظ منافع اقليت  یسر لوح کار آن قرار دارد، مردم راضی بوده م

  .باشد ستمگر مالک و کمپرادور می

 به اين ئیسازمان انقالبی افغانستان به عنوان يک سازمان پيشاھنگ، وظيفۀ خود می داند تا در چنين فرصت ھا

ھای فکری  ان  به چنين سردرگمیپاسخ ارائه دارد و تا حد تو» تحليل مشخص از اوضاع مشخص«ھا با  پرسش

، ھواداران، جنبش انقالبی و ءرا  به پيشگاه اعضا» رود؟ افغانستان به کجا می«به اين خاطر نوشتۀ .  پايان دھد

  .دارد عموم زحمتکشان افغانستان تقديم می

ھمگام » ھای بوش تانتقاد از سياس«و » انساندوستانه«با به قدرت رسيدن بارک اوباما و عنوان نمودن سياست ھای 

لوحان سياسی در کشور ما نيز به تبليغات جالبی که گويا طلوع  با ماموران استخباراتی غرب، برخی از ساده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از کاخ سفيد دميده، رو آوردند و  وقتی اوباما اعالن کرد که به افغانستان توجه جدی خواھد » خدمت به انسان«

اين بار «کشد و فکرکردند که  را با نامش يدک می» حسين« شده که داشت؛ بسياری به اميد معجزه ازين سياه پوست

ًو ديگر از جنگ و درگيری در آن خبری نخواھد بود، مخصوصا که اوباما چند بار » شود کشور شان جور می

اما در .  از افغانستان را نيز عنوان کردئینيروھای امريکا» خروج«و » ھای مردم رنج«افغانستان، » ختم غايلۀ«

مل ديده شد که او بنابر ضرورت خاص اين دوران و برای اينکه باالخره امريکا دروغی برای گفتن داشته باشد، ع

ھای سرمايه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برای تأمين  به کاخ سفيد برده شده و از ھمان خطی که ستراتيژيست

ھای امپرياليستی  نشان داد که  تر نگذاشته و به کمپنین کرده بودند، قدمی فراييمنافع امپرياليستی امريکا در آسيا تع

  .باشد مامور خوبی برای تأمين منافع آنھا می

اينکه چرا اوباما اعالن کرد که ديگر نمی خواھد عراق را محور سياست ھای خارجی خود قرار دھد نه به اين 

باشند، بلکه سود و سودای اين خواری را ترک کرده   ديگر فرشته شده و نفتئیھای امريکا خاطر که کمپنی

 مليارد تنی نفت عراق را ١۵وی ذخاير . ً عراق قبال يکسره کرده بودئیحاکم امريکا» پل برومر«ھا را   کمپنی

 سال استخراج کنند و به ٢۵ مليون بشکه را برای ۶ فروخت که  حق داشتند روزانه تا ئی کمپنی امريکا۵برای 

 در آن کشور تا حدی به پايان رسيد و بايد سی ئی ھزار سرباز امريکا١٧٢ين اينصورت درين مرحله ماموريت خون

اما اوباما ھرگز از خروج کامل . ھزار آن از عراق خارج  و بر طبق سياست جديد اوباما وارد افغانستان می شدند

 مھم در کنار نيروھای خود از عراق چيزی بر زبان نياورد چون تصميم دارد که عراق را  به عنوان يک پايگاه

اش را بر خاورميانه سنگين تر حفظ   پايگاه ديگرش در جھان نگھدارد تا از آنجا بتواند سايۀ شوم امپرياليستی٧٣۶

  . کند

شماريم، بعد برای اين حضور ابزارھايش   را که چرا امريکا به اشغال افغانستان دست زد، مییدرينجا نخست داليل

 طبق يک ستراتيژی سنجيده، وارد کشور ما شده ئیدھيم که اشغالگران امريکا  میرا مورد ارزيابی قرار داده، نشان

ھيچ  اش در افغانستان و منطقه، بی و ھنوز نه تنھا به درماندگی نرسيده، که برای اشغال و استقرار بلند مدت

  .کند تشويشی کار می

ديگر خود در جھان که ھر يک  از  پايگاه ٧٣۶اش مانند  اياالت متحدۀ امريکا به خاطر سلطۀ امپرياليستی .١

ھا برای  افغانستان نسبت به اکثر اين پايگاه. منظر خاصی برايش اھميت دارد، افغانستان را نيز اشغال نموده است

ھمينکه کسی بداند که باالخره چرا امريکا اين ھمه پايگاه را با چنگ و دندان . باشد تر می آن و متحدانش با اھميت

کشد، به حقيقت اشغال افغانستان و  ھای خود می  برای کمپنیئیدارد و از آنھا چه سودھا  نگه میدر تمام کرۀ زمين

کسی که تجارب تاريخی اشغال و ماھيت امپرياليزم را بداند، اين را . سودھای حاصله از آن به آسانی پی خواھد برد

شغالی بيرون نشده که در مورد امريکا برای داند که تا حال ھيچ اشغالگری به دلخواه خود از منطقۀ ا به روشنی می

در حاليکه امروز افغانستان چند برابر ويتنام آن . بسياری از باشندگان زمين ھنوز جنگ ويتنام فراموش نشد است

  .باشد ھا با ارزش می ئیزمان برای امريکا

ا اکيناوا و ديگوگارسيا در افغانستان به عنوان نقطۀ اتصال، پايگاه ھای امريکا را از ظھران در شرق ميانه ت .٢

باشد و  حفظ اين خط در آسيا در حقيقت حفظ سلطۀ امريکا بر قارۀ ثروتمند آسيا می. سازد شرق دور وصل می

ھا و نيروی کار ارزان اين قاره را در کنترول گرفته،   بازارھا، مواد خام، آبراهئیھای امريکا موازی با آن کمپنی

  .دارند  قارۀ جھان اعمال می خود را بر اين بزرگترينئیآقا
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و در مجاورت دو ) روسيه، چين، ھند و پاکستان (ئیی کشورھای آسياه ئافغانستان در ميان سالح ھای ھست .٣

امريکا که به اين دو حوزه چشم دوخته و بخشی از .  قرار دارد) خاور ميانه و آسيای ميانه(حوزۀ بزرگ نفتی دنيا 

حضور قوی نظامی در افغانستان از يکطرف بيش از قبل پايش را درين منطقه آنھا را در کنترول دارد، اينک با 

العمل نشان دھد و از سوی ديگر راه ورودش را به  تواند به زودی عکس محکم نموده و در برابر ھر مخالفتی می

  . نمايد حوزۀ نفتی آسيای ميانه و قفقاز باز داشته و ايران را تھديد می

 -بله با اتحاد شوروی ملياردھا دالر را به مصرف رساند و باالخره ابرقدرت سوسيالامريکا که سالھا در مقا .۴

ھای بورژوازی احمقانه پايان تاريخ را اعالن نمودند، اکنون نه تنھا روسيه  امپرياليستی را از پا درآورد و تيوريسن

ھا برای چاپيدن  که امپرياليستئياز جا. باشد که چين نيز به عنوان يک قدرت بزرگ امپرياليستی در حال تبارز می

ھای جھان ميان خود رقابت دارند، لذا امريکا از تبارز بار ديگر روسيه و برآمد چين به عنوان يک  شيرۀ جان خلق

تواند از ھر حرکت  باشد، بنابرين با حضور قوی در افغانستان می ًقدرت بزرگ اقتصادی و نظامی شديدا نگران می

 پيمان اقتصادی شانگھای متحد شده اند، جلوگيری نمايد و اين برای امريکا و منافع آن در اين دو کشور که حال در

  .باشد آسيا حياتی می

امريکا با اشغال افغانستان به بھانۀ حادثۀ يازده سپتامبر اين زمينه را پيدا کرد که برخی از نيروھايش را در  .۵

ازبکستان بعد از يک شورش که فکر (تان مستقر سازد آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و قرغيزس

ًعالوتا نيروی ).  را از خاک خود اخراج کردئیکرد در عقب آن دست امريکا قرار دارد، نيروھای امريکا می

 عظيمی را به اين بھانه در آبھای بحر ھند مستقر ساخت که طی ھشت سال گذشته مصارف سوختی اين ئیدريا

در بلوچستان » شمس« نيز در پايگاه ئیپيلوت امريکا ھای بی شد و طياره جاپان گرفته میناوگان باجگيرانه از 

  . پاکستان استقرار يافتند

ريزد که نيم آن   مليارد دالر از درک مواد مخدر سود به دامن امپرياليست ھا می۴٠٠افغانستان ساالنه بيش از  .۶

 ھزار مليارد دالر ۵٠٠ًا ذخاير زيرزمينی افغانستان بيش از عالوت. چاپند ھا می ئیھا و بقيه را امريکا را انگليس

ارزش دارند که به اينصورت افغانستان نه تنھا به عنوان يک گذرگاه نظامی که به عنوان يک منطقۀ مھم اقتصادی 

ھا ھمين اکنون در صدد استخراج بزرگترين معدن طالی  ئیامريکا. برای امريکا و متحدان آن ارزش بزرگی دارد

  .ھا بر معدن بزرگ يورانيوم افغانستان در ھلمند شکم انداخته اند فغانستان در بدخشان اند و انگليسا

اش توسط  ئیضد تروريزم به افغانستان آمد، حال در صدد تھديد حريفان آسيابه امريکا که با تمسک به مبارزه  .٧

تالش در مشت گرفتن بيشتر جريانات آی پاکستان در  اس باشد و بنابرين به کمک آی بنيادگرايان اسالمی می

  .تواند اين حريفان را تضعيف و در نھايت از پا درآورد بنيادگرا بوده که در زمان ضرورت فقط با اين غول می

باشد و   آن، محل مناسبی برای آزمايش تسليحات اشغالگران میئیافغانستان با شرايط خاص جغرافيا .٨

اشغالگران در .  به پر رونق نمودن بازارھای شان ازين طريق شده اندھای توليد سالح اين کشورھا قادر کمپنی

تری را به  ھای پيشرفته  فقره اسلحه را در افغانستان آزمايش نموده و روز تا روز سالح۶۵٠٠ھشت سال گذشته 

  .نمايند بھانۀ جنگ با طالبان وارد افغانستان می

يست که تا حال حدود يک تريليون  ھا در افغانستان پول ھای سرسام آورئیمصارف امريکا .٩

 در افغانستان ساالنه يک مليون دالر ئیمصرف ھر سرباز امريکا. دالر رقم خورده است) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(

ھا تا حال يک ھزار  ئیامريکا. دارد  دالر خرج بر می۴٠٠بوده، رسيدن ھر گيلن تيل تا محل مصرف در افغانستان 

). باشد  نفر می۴۴۴٣، در حاليکه اين رقم تا اين زمان در عراق ٢٠١٠بروری  ف٢۵(نفر در افغانستان کشته داده 
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 اين ھمه پول و خون را برای ئیتواند که اشغالگران امريکا  ھر آدم اندک ھوشياری با کمی تعقل درک کرده میًءبنا

د، بلکه به سادگی رسانن ھا به مصرف نمی  برای افغانئیزدن چند طالب و القاعده و يا آوردن دموکراسی بورژوا

  .مانند ھا در افغانستان باقی می ھا سال ئیرساندکه امريکا اين را می

      امريکا برای ماندن دراز مدت در افغانستان، ضرورت به تدارکات خاصی دارد که ھمين اکنون روی دست 

  :ردتوان به موارد زير اشاره ک کند که می کوچکترين تعللی روی آنھا کار می گرفته و  بی

 امريکا تا حال چند بار تالش نموده که با دولت وابسته به خود در افغانستان معاھدۀ :معاھدۀ ستراتيژيک .١

به ) سپنتا(اين معاھده يک بار توسط کرزی و بار ديگر به وسيلۀ وزير خارجۀ او .  برساندءستراتيژيک به امضا

 سال در افغانستان ٩٠ گفتند که امريکا برای ئیيکاھای امر در ختم امضای اين معاھده برخی از مقام.  رسيدءامضا

اين تمسکی است که امريکا برای حضور دراز مدت خود در بسياری از کشورھای جھان از آن . ماند باقی می

ھا چگونه  ھا از گذشته نيز به ياد دارند که انگليس افغان.  رسانده استء کشور به امضا٨٠استفاده کرده و تا حال با 

ای با رھبران حزب  اشغال کردند و شوروی طی معاھده» ًرسما«افغانستان را » معاھدۀ گندمک «با امضای

 .دموکراتيک خلق به نام  دفاع از مرزھای جنوبی خود به افغانستان تجاوز نمود

رسند و   ھزار نفر می١٢٧ در افغانستان به ئی  تا چند ماه بعد که تعداد  نيروھای امريکا:پايگاه ھای نظامی .٢

ھای کالنی برای  گردد، امريکا ضرورت به پايگاه  وارد افغانستان میتری ھا و مھمات پيشرفته موازی با آن سالح

 ئی امريکا خوانائیشوند که با ستراتيژی آسيا ھا در مناطقی گرفته می اين پايگاه. استقرار اين نيروی عظيم دارد

 شيندند، پايگاه ئی کندھار، ميدان ھوائیگرام، ميدان ھوا بئیھا در حال گسترش ميدان ھوا ئیامريکا. داشته باشد

. باشند آباد می ، پايگاه خوست و جالل) ھرات-ای مربوط به ھلمند در کنار جادۀ عمومی کندھار منطقه(شوراب 

ھا در آن اعمار شده، به شدت در حال   که در اين سالئیآسا بگذريم ازينکه سفارت امريکا در کابل با بناھای غول

» خريداری«ًھا در جوار سفارت، ساختمان وزارت صحيه را رسما  ئیچند ماه قبل امريکا. سعت يافتن استو

. نمايند و ضميمۀ اين سفارت می» خريداری«شايعاتی وجود دارد که به زودی مکروريان دوم را ھم . کردند

باشند که  ھا تانکر ذخيرۀ تيل می  ده کندھار در حال ساختنئیھا در منطقۀ تخته پل در نزديکی ميدان ھوا ئیامريکا

 . ھر يک ظرفيت يک صد ھزار و حتی يک مليون ليتر تيل را دارد

ھا   انجنير به افغانستان آورده شدند که بر ده۵٠٠با به قدرت رسيدن بارک اوباما برای طراحی اين پايگاه ھا 

 بگرام که حکم پايتخت امريکا را در کابل دارد، ئیميدان ھوا. ًمھندسی که قبال به افغانستان آمده بودند، افزود گشتند

ھای نزديک   در سالئیای مبنی بر اينکه نيروھای امريکا باشد و به اين صورت ھيچ قرينه نيز در حال گسترش می

ھای  ھا نيز در صدد ايجاد پايگاه ھا، انگليس ئیعالوه بر امريکا. رسد از افغانستان خارج شوند به مشاھده نمی

ھا بزرگترين قونسلگری را در ھلمند ايجاد کرده که در آن نسبت به سفارت  انگليس. باشند ر ھلمند میبزرگی د

انگليس در کابل جاسوسان بيشتری را به نام ديپلمات گماشته و رفت و آمد مقامات ارشد انگليسی از کشور شان 

ھا خارج از دايرۀ  نی بر تقويت والیسياست جديد امريکا و انگليس مب. گيرد ًمستقيما به اين واليت صورت می

حکومت مرکزی، جز در نظر گرفتن منافع اشغالگران به طور جداگانه چيز ديگری نيست که آن را در ھلمند به 

ھا در  ھا در کاپيسا، دنمارکی ھا در ھرات، فرانسوی ئیھا در مزار، ايتاليا لمانااينکه . توان ديد روشنی می

ان و اشغالگران ديگر در واليات ديگر افغانستان برای محکم کردن جای پای شان چه ھا در ارزگ فارياب، ھالندی

شان قايل خواھد شد، در آينده بايد  اقداماتی روی دست خواھند گرفت و امريکا به عنوان قدرت برتر چه سھمی برای

 .ديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 که در قدم اول، بخش خصوصی  امپرياليزم امريکا و متحدان ديگر آن در افغانستان تالش دارند:پايگاه طبقاتی .٣

 رسيد که ئیزمانيکه اين طبقه از نظر کميت و کيفيت به جا. را برای تقويت دالالن بورژوازی کمک و حمايت کنند

ھای سياسی، اقتصادی و نظامی کشور  بتواند نظام وابسته را بچرخاند و مديران آن قادر به کنترول و ھدايت بخش

ی و استثمار طبقاتی آرميده و بر عملکرد ه ئھای شان برای اھداف منطق ی در پايگاهگردند، امپرياليست ھا به آرام

مالکان ارضی بخش ديگری ازين پايگاه است که در ھمگامی با دالالن . دولت دست نشانده نظارت خواھند کرد

ورژوازی دالل و ھا در شرايط کنونی بيشتر بر ب ئیامريکا.  را به پيش خواھند برد!!بورژوازی اين وظيفۀ مقدس

سران انجوھا، .  کرده و ازين منظر ميان اين دو اختالف وجود داردءھا بر مالکان ارضی اتکا انگليس

 از غرب آمده، برخی از سران حزب دموکراتيک پشت کرده به ريويزيونيزم شان در قطار فکری ئیھا تکنوکرات

دی و سران طالب در قطار فکری مالکان شرير ارضی اين دالالن قرار دارند، اما بيشتر رھبران و قومندانان جھا

ھا بيشتر متمايل اند تا با حمايت مالکان کوچک  انگليس. سازند گيرند که ھر دو پايگاه امپرياليزم را می قرار می

کنند،  ھا به عنوان يک قدرت برتر نه تنھا بر بورژوازی دالل سرمايه گذاری می ئیوارد معرکه شوند، اما امريکا

سران . ًخش اعظمی از مالکان بزرگ و مخصوصا مالکان شرير تازه به دوران رسيده را در مشت خود دارندکه ب

 حضور دراز ئیاشغالگران امريکا. ھا و بخش اعظمی از جنگساالرن خونريز درين کتگوری تشريح ميشوند تنظيم

 محاکمه بکشند، جز حاالتی که فکر کنند سازند و منطقی وجود ندارد که آنان را به ھا آباد می مدت شان را بر ھمين

  . يکی يا چند تای شان از مصرف افتاده که بايد به دور انداخته شوند

 ھا اشغال شده و در آنھا پايگاه نظامی دايمی ئی که به وسيلۀ امريکائی در بسياری از کشورھا:دولت افغانستان .۴

ھای خود، دولت گوش به فرمانی را  طبق خواست ًساخته اند، دولت سازی  وقت نسبتا درازی را در برگرفته و

برند، اما در واقع  بدون امر  گانه را دارند و از منافع ملی نام می ًھا با اينکه ظاھرا ارکان سه اين دولت. ساخته اند

ھای شان  ھا مطيع و فرمانبردار بوده، تمام موضعگيری اين دولت. توانند و نھی اشغالگران برگی را شورانده نمی

ھای نظامی، اقتصادی وغيره ھمه و ھمه به ھدايت  در امور داخلی و خارجی، قراردادھای اقتصادی، انعقاد پيمان

اين جريانيست که ھمين . گيرد که بايد در تمام آنھا در قدم اول منافع اشغالگران رعايت گردد اشغالگران صورت می

ًھا مستقيما  پروسه تکميل نشود، اشغالگران در تمام زمينهاکنون در کشور ما در حال تکوين بوده و تا زمانيکه اين 

ھا فروکش خواھد کرد و دولت يکدست ايجاد  در افغانستان موازی با پيشرفت اين پروسه، نا امنی. کنند عمل می

کنند، اشغالگران  ھا فکر می شود يکشبه به سر برسد، چيزی که برخی طلبد و نمی اين کار زمان می. خواھد شد

  !!باشند م شده و برای به ميان آوردن آن ناتوان میسردرگ

ً نسبتا قوی و فرمانبردار ئی در کنار چند مورد باال، امپرپاليزم امريکا در صدد ايجاد يک اردو:اردو و پوليس .۵

ھای مردم در مخالفت با اين دولت را سرکوب و  در افغانستان است تا بتواند چنان دولتی را حمايت و حرکت توده

ً برای امريکا به اين زودی ممکن نيست، مخصوصا که بايد فرماندھان ئیاما ساختن چنين اردو. فه خنثی نمايددر نط

اين پروسه در افغانستان آغاز شده و بورد مشورتی که به نام  .آن را چھارقاته بخرد و زير فرمان خود داشته باشد

»c-eistica «تمام کارھای ساختاری وزارت دفاع و داخله را زير باشد،  مستقر می» ايگل«شود و در کمپ  ياد می

ھای باال ھمه زير  ھای رده ر و تبديلیييدھد و تغ کنترول دارد و قدم به قدم آنھا را برابر به نياز خود سازمان می

خواھند به زودی اين اردو را چنان قوی بسازند که روزی  از  ھا  نمی ئی امريکا .گيرد نظر اين بورد صورت می

 مجھز ئیبه اين خاطر تا حال حاضر نشده که اردوی پوشالی کنونی را به قوای ھوا. رول خود شان خارج گرددکنت

اعتماد ندارند ) چون اکثر شان در شوروی تحصيل کرده اند(ھا بر ھيچ پيلوتی در افغانستان  ئیسازند، زيرا امريکا
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 امريکا فرستاده که تا حال دو سال از بودن آنان در  و پيلوتی بهئی تن از افغانھا را جھت فراگيری دانش ھوا۶٠و 

ارھای غير پيلوتی و رسد، اما اينان به خاطر ياد گرفتن ک دانش پيلوتی تا شش ماه به سر می. گذرد امريکا می

ًھا اکنون کامال بر فضای افغانستان مسلط اند و ھيچ طياره  ئیامريکا. ھای سياسی تا حال نگھداشته شده اند مالها

 ئیتواند، زيرا تيل و مصارف آنان نيز توسط امريکا امی و غير نظامی افغانستان بدون اجازۀ آنان بلند شده نمینظ

سازند که فرماندھان گوش به فرمانی در  ھا زمانی اين اردو را قوی می ئیامريکا. شود ھا و انگليس ھا پرداخته می

ی از سرزمين خود را آتش بزنند و برای ھر اقدامی از رأس آن قرار داده شوند؛ با يک اشاره کودتا کنند، بخش

 نرسيده، در ميان صفوف اين ارتش تا حال ئیاردوی افغانستان تا حال به چنين جا. اشغالگران اجازه بگيرند

شود، برخی از افراد آن معتاد اند و اکثر سربازان و افسران آن از حضور  گرايشات تنظيمی، قومی و سمتی ديده می

ھا  ئی از سوی امريکائیھا اما تالش. دانند  ھا خوب میئیان در افغانستان ناراضی اند که اين را امريکااشغالگر

ھا کار نظامی در کوچه و بازار  ئیبرسانند و تا آن زمان خود امريکا» تربيتی«وجود دارد تا اين اردو را  به چنين 

که اردوی مزدور دلخواه خود را ساخته، آن وقت با گيرند و وقتی مطمئن شدند  افغانستان را ھمچنان به دوش می

ھای خود لميده و ھمه چيز را نظارت خواھند کرد، کاری که ھمين حاال در عراق در دست  آرامش خاطر در پايگاه

برای اين ارتش منافع ملی و استقالل مفھومی نخواھد داشت و قومندانان آن زرخريد خواھند بود و ھر . تکوين است

ًمطمئنا برای رسيدن به چنين اردو و . ھا صورت خواھد گرفت ئیھای باال فقط با اجازۀ امريکا  ردهری درييتغ

  .شود در چند سال معدود به آن دست يابند پوليسی، اشغالگران نياز به وقت دارند و نمی

 شبکۀ ١۵ اياالت متحده که. دارندء ً امپرياليست ھا عموما بر کار استخباراتی بيشترين اتکا:استخبارات .۶

از . آن در افغانستان به شدت فعال است) FBI(آی  بی و اف) CIA(استخباراتی دارد، سازمان مرکزی سيا 

سازمان سيا در ھر ماه مبلغ يک . آی در سطح جھان در آنھا دفتر دارد، يکی افغانستان است بی چھارکشوری که اف

دھد و بخشی از آن را انتلجنس سرويس انگلستان حمايت  قرار می» امنيت ملی افغانستان«مليون دالر در اختيار 

ھای  ھا که بر چوکی  ھزار جاسوس فعاليت دارند، اکثر از غرب آمده۶۵در حال حاضر در افغانستان . کند می

خواھند که  ھا می ئیامريکا. ھای استخباراتی امريکا قرار دارند زنند، در ارتباط با شبکه قدرت تکيه می

باراتی در افغانستان چنان باال برود که ھر لحظه از ھر حرکتی با خبر شوند و با اين جاسوسان ھای استخ فعاليت

ًاطالعات منطقه را نيز تحت پوشش قرار دھند، کاری که به شدت جريان دارد و عموما جوانان پسر و دختر را زير 

را درس » المللی روابط بين«تری ھای يکساله و چند ساله به امريکا و انگليس برده، برای شان ماس نام بورس

تعدادی . دھند دھند و به اين ترتيب از ميان شان برای خود خبرچين انتخاب کرده و زير پرورش بعدی قرار می می

کنند، اکثر اينان خود  ھای شان نيز کار می  در پايگاهئیھا به عنوان ھمکار و ترجمان با نيروھای امريکا از افغان

دھند و  ًھا مستقيما مسلح کرده و معاش می ئیھای افغان را امريکا برخی از گروپ. د تا افغاندانن  میئیرا امريکا

در مرکز که » الماس «ئیدر شرق و گروپ کماندو» شاھين«گروپ . کنند  میءعمليات نظامی را توسط آنان اجرا

گروپ . کنند نستان دفاع میھا در افغا ئی از حضور امريکاءاز امکانات بسياری برخوردار بوده و با تمام قوا

ھا را ھمراھی کرده و به يک اشاره ھر تعداد افغانی را که  ئیھا، سپيشل فورس امريکا در تمام عمليات» الماس«

ھا پرورش يافته  ئی است که تا حال از سوی امريکائیترين نيرو اين وطنفروش. کشند ھا بخواھند می ئیدل امريکا

ھای امنيتی استخدام  کنند، در کمپنی سسۀ ديگر خارجی کار میؤھا م جوھا و دهھا در ان تعدادی از افغان. است

ھا در ملک شان نه تنھا  ئیتمام اينان در برابر حضور امريکا. گيرند ھا قرار می گردند و در خدمت خارجی می

 مستقيم و اکثر اينان عوامل. گذارند که بر اين حضور با گوشت و پوست صحه می بلدھند، حساسيتی نشان نمی
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گذاری معنای آن  باالخره اين سرمايه.  کنند مستقيم امريکا بوده و در درازمدت از اشغال کشور شان حمايت می غير

  .  برآيند ھا به زودی از افغانستان نمی ئیدھد که امريکا را می

زار معنوی ھا تالش دارند که برای صحه گذاردن بر حضور درازمدت شان به اب ئی امريکا:ابزارھای ديگر .٧

مداری، بازار  ھا، آزادی بيان، انتخابات، قانون مثل دموکراسی، پلوراليزم، برابری حقوق زن و مرد، آزادی رسانه

برخی ازين (آزاد، حقوق بشر وغيره پناه ببرند و اين ابزارھا را در قالب نھادھای جامعۀ مدنی، احزاب سياسی 

ھای  امپرياليست. ھای حقوق بشر، يوناما وغيره ارائه دارند ، کميسيون)احزاب عضو نھادھای جامعه مدنی اند

ھاست، نه تنھا تشکالت استحاله يافته از حزب  ئی با علم نمودن اين ابزار که بيشتر مورد پسند اروپائیامريکا

 ھای وابسته به ھای وطنفروش و تکنوکراتھای غربزده را رام نموده، که برخی از سازمان دموکراتيک خلق، تنظيم

ای را که افتخارات بزرگی داشته نيز تسليم نموده اند و حال که قرار است اين احزاب با ده ھزار تذکره  جنبش شعله

وری  آُبار ديگر در وزارت عدليه دولت پوشالی ثبت و راجستر شوند، خرد و بزرگ اينان شب و روز به دنبال جمع

ايديولوژی و در نھايت به  زير نام ساختن حزب قانونی و بیتذکره و بازی دادن و به ميدان تسليم طلبی بردن مردم 

باشند و يا به قول رفيقی   میئیھای پر افتخار روشنفکران انقالبی به پای اشغالگران امريکا دنبال خم کردن گردن

. دخواری محروم نشون و از مدالگيری و جيره» ُشير ديروز را به دم خر امروز ببندند«از جنبش چپ، تالش دارند 

ساختن چنين احزابی جز مھر گذاشتن بر اشغال و به رسميت شناختن دولت پوشالی چه چيزی بوده می تواند؟ فعاليت 

طلب، منحرف و  ھای تسليم چنين احزابی برای استقرار دايمی اشغالگران ضروری است و چون برخی از سازمان

ھای  گرچه مدال(دۀ اشغالگران در پيوند قرار گيرند ًمدالگير شرمک دارند که مستقيما با اياالت متحده يعنی سر کر

ھا را درک کرده، به اين خاطر در  ھا ھم با تجاربی که دارند اين حساسيت ئیو خود امريکا) گيرند آن را می

بند نمودن شان را  ھای انقالبی و قالده تقسيمات وظايف امپرياليستی اشغال کشور ما، وظيفۀ به دام انداختن سازمان

ھای شفيق، بر سر شان  ئی سپرده تا دست شفقت اروپائیآيد، به اشغالگران ايتاليا چه از شواھد و قراين بر میچنان

ھای  اين احزاب در نظام. کشانده شود و فندھای کالن را به آنان بپردازند و تا ھستند تسليم و سر بزير کار کنند

 باشند، از داشتن ايديولوژی انکار کنند و با طعنه و  بايد يا پوزيسيون و يا اپوزيسيونئیامريکا» دموکراتيک«

ھای ظاھری ھرگز دشمن نظام حاکم نبوده،  ھای انقالبی را ايديولوژيک ناميده و با تمام مخالفت پوزخند سازمان

اين احزاب در مبارزات سياسی . کنند که برای تثبيت ھويت حزب قانونی با مدارا با نظام برخورد کنند کوشش می

پردازند، چون رسمی و قانونی اند پس اعتراضات   میئیکنند و به تمثيل دموکراسی بورژوا شرکت می) اباتانتخ(

کنندۀ اين احزاب که در  اعضای شرکت. گذارند ھای شان ھم قانونی بوده، از اين چارچوب پا فرا تر نمی و اکسيون

دانند که در مواقع معين چيزی به دامن  بی میھا شکل گرفته، حزب را بيشتر لقمۀ چر اين چند سال با فساد تنظيم

 را به اين احزاب با امکاناتی که دارند، تذکره و فورمه. شان بريزد، ھدف از عضويت درين احزاب ھم ھمين است

فريبند و به اين صورت به خريد  وری کرده و يا با دادن چند سير گندم آنان را میع آزور از  مردم فقير ما جم

ھزار کارت به ھيچوجه  وری ده آجمع. آورند  را به کابل میئیھای کرا ھا، آدم د و در اکسيونپردازن عضو می

سازی يکی از ابزار امريکا برای  دھد چون در نھايت حزب پايه مردمی اين احزاب وطنفروش را نشان نمی

ايديولوژی انقالبی ساختن حضورش در افغانستان و در دادن جنگ زرگری ميان آنھا و تھی کردن شان از  مساعد

  .  باشد ھا از چنين احزاب پستی، توھين به توده ھا و مردم افغانستان می باشد، توقع خدمت به توده می

 در طول تاريخ ھر امپرياليستی وقتی اقدام به اشغال کشوری نموده، قبل از آن برای خود تمسک :تمسک اشغال .٨

 تھديد مرزھای جنوبی خود را تمسک ١٩٧٩شوروی در . ندو دستاويزی عنوان کرده و بعد به اشغال پرداخته ا
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، تسخير کويت را بھانه گرفت ١٩٩١امريکا برای لشکرکشی به عراق در . قرار داد و به اشغال افغانستان پرداخت

ھای کشتار جمعی صدام را تمسک قرار داد و آن کشور را به اشغال کامل خود درآورد، چيزی    سالح٢٠٠٣و در 

تروريزم (ھا برای اشغال افغانستان يازده سپتمبر، القاعده و طالبان  ئیامريکا. قادر به اثبات آن نشدکه تا آخر 

 سپتمبر سازمان سيا قرار داشته ١١داليل و قراين بسياری وجود دارد که در پشت حادثۀ (را بھانه نمود ) المللی بين

  .و آرام آرام  اشغال کشور ما را تکميل کردند) است

زمينۀ آمدن اعراب به پاکستان و جنگيدن در برابر ارتش ) ١٩٩٢ تا ١٩٨٢( ھا که خود در ده سالیئامريکا

شوروی را مساعد ساختند، باالخره از درون اين اعراب ناراضی القاعده شکل گرفت و اسامه به عنوان رھبر 

 بعد از حملۀ ئیروھای امريکاًاسامه ظاھرا زمانی مخالف امريکا و عربستان سعودی شد که ني. القاعده ظھور کرد

ھا  ئیشد، ورنه امريکا عربستان سعودی فرستاده شدند و بايد ھمينطور می» حفظ امنيت«عراق به کويت جھت 

 در 1998 ضد امريکا در هاين سازمان بتوانستند اين ھمه پايگاه بسازند؟ عمليات  بدون دشمنی با القاعده چگونه می

 شد و  ھمان بود که اعضای القاعده مورد ئیغاز گرديد که منجر به قتل دو صد امريکاھای کينيا و تانزانيا آ پايتخت

اين درست زمانی بود که کار فروپاشی . پيگرد امريکا و متحدان آن و نيروھای امنيتی عربستان سعودی قرار گرفتند

گردش نگھداشتن اتحاد شوروی چند سال قبل به اکمال رسيده بود و ابرقدرت خونخوار امريکا برای به 

ُگشت که ھم دمش زير پای خود او باشد و ھم قادر به انجام  اش به دنبال دشمن فرضی می ھای تسليحاتی زرادخانه

و اين دشمن فرضی چيزی جز القاعده نبود که در تمام نقاط کرۀ . ای گردد که ھمه را بترساند عمليات بيرحمانه

  .د کشوری را با تمسک به آن تھديد نمايدتوان دارد و امريکا ھر لحظه می» حضور«زمين 

اياالت متحدۀ امريکا برای پيشبرد اھداف بعدی اش باز ھم به دولت مزدورش در پاکستان توسل جست و با ھماھنگی 

ھای امريکا پريد، طرحی از  يازده سپتمبر که در آن شاخ.  نيروھايش در اين منطقه گرديدئیجاه ب کامل، قادر به جا

  : کند د میئييا بود که شواھد و قراين زير اين ادعا را تأسوی سازمان س

 در امريکا در يک وقت ربودند و ئیپيلوت ھای القاعده چگونه طياره ھای مسافربری را از چند ميدان ھوا •

  .اين کار بدون ھمکاری نيروھای امنيتی امريکا ناممکن بود. چگونه از موانع شديد امنيتی گذشتند

گی از کارکنان يھودی مرکز تجارت امريکا به کار نيامدند که بايد اطالع قبلی داشته بوده در اين روز بخش بزر •

  .باشند

ھای   اين منطقه برای گرفتن عکس از که از سوی وزارت دفاع در نقطۀ صفریئیيک عکاس امريکا •

گويد که   گريخت، می رول فلم را ثبت کرده و بعد به ارجنتاين١٧ھا مستقر بود، بعد از آن که  اضطراری از  مدت

خواھد با اين  ھا و انکار او از استرداد آنھا دو بار وی را  شکنجه داده، اما او می سازمان سيا جھت اخذ اين فلم

ھا يک ساختمان يازده  تصاوير به اثبات برساند که اين کار سازمان سيا بوده و مدعی است که در مجاورت اين برج

د شد و چند روز بعد به وسيلۀ سيا منفجر گردي که از آنجا اين عمليات رھبری میای مربوط سازمان سيا بود  طبقه

  .فتدتا اسناد آن به دست ھيچکس ني

يک عسکر فرانسوی که در نبرد توره بوره شرکت نموده بود، اذعان داشت که اسامه در تيررس او قرار  •

  . مانع چکاندن ماشۀ تفنگش شده استئیداشته، اما يک افسر امريکا

پاکستان تمام امکانات خود را ) ISI(ً ھا امکانات بسيار پيشرفتۀ استخباراتی دارند و عالوتا آی اس آی ئیمريکاا •

آباد قرار دارد، اينکه با چنين امکاناتی دو  درين کشور در اختيار سيا قرار داده و بزرگترين مرکز سيا  در اسالم
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توانند در پاکستان  الظواھری و مال محمد عمر می  ايمنالدن، سازمان مشھور و مخوف جھانی، چگونه اسامه بن

  .پنھان شوند، برای کسی قابل قبول نيست و ھمه به اين باورند که اينان در کنترول مستقيم سيا قرار دارند

 ٢۶وقتی قرار شد که ارتش پاکستان بر وزيرستان، مھمترين پايگاه القاعده حمله کند، در ظرف چند ھفته از  •

 ھزار آن از طريق دريا به يمن رفتند، يمنی که از سال ھا به اينسو امريکا خواھان استقرار ٢۵ القاعده، ھزار نيروی

المندب و کانال سوئز نظارت  سعودی و از سوی ديگر بر تنگۀ باب باشد تا از يکسو بر عربستان نيرو در آن می

 يکجا اين تصميم واحد را گرفته باشند که در يمن  با سران القاعدهئیھای امريکا  که ستراتيژيستئیداشته باشد و گو

در پنج بار عملياتی که دولت يمن در نزديک صنعا بر پايگاه القاعده انجام داد، ناموفق بود و اکنون . جا گردنده جاب

 ًکنند که تا حال چند بار دولت يمن تلويحا از  بر مواضع القاعده در يمن حمله میئیپيلوت امريکا ھای بی طياره

با رفتن القاعده به شرق ميانه اکنون تالش وجود دارد که لشکر طيبه . امريکا خواسته تا نيروھايش را به يمن بفرستد

. اش را در شرق ميانه به سر برساند جانشين القاعده شود که ھم حساسيت اعراب را کم سازند و ھم القاعده وظيفه

سازی در عربستان سعودی، عراق، کويت، قطر،  ا زمينۀ پايگاهاين دشمن نامرئی بعد از يازده سپتمبر برای امريک

آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجيکستان و قرغيزستان را مساعد ساخت و ھمچنان باعث 

  . جا گردده  بزرگ امريکا به بھانۀ پشتيبانی از عمليات ضد تروريستی، در بحر ھند جابئیشد که ناوگان دريا

ھای خود نيروھای طالب را به کندز،   ھا برای گستراندن جنگ به شمال افغانستان به وسيلۀ طيارهئیامريکا •

د کرد و ھمچنان ئيھای اين واليات، که خود کرزی ھم تأ کردند که آن را نه تنھا والی بغالن و فارياب پياده می

 و سر و صدای بسياری را ءکی آن در قالت افشارساند که ي کانتينرھای سالح و مھمات را به قومندانان طالب می

گويند که از ھمان امکانات لوژستيکی که ما برخورداريم، طالبان  چند تن از افسران اردوی افغانستان می. خلق کرد

نيز برخوردار بوده که تا حال از چند سنگر طالبان عين امکانات به وسيلۀ نيروھای اردوی افغانستان به دست آمده 

نمايند و   تسليح و تمويل می!! و انگليسی ھر دو طرف را برادروارئیشود که نيروھای امريکا علوم میم. است

  . ھا اين جنگ ادامه يابد خواھند اين تمسک نخوابد و برای مدت می

ی در با توجه به موارد باال، امريکا برای استقرار دايمی در افغانستان نياز به زمان دارد، به اين خاطر بايد ابزار

. داشت کرد و کسی ھم بر حضور آن اعتراضی نمی داشت که آرام آرام چنين بستری را برايش مھيا می دست می

ھای آن در   و طالبان برای تشکيل پايگاهئیھای آسيا سازمان مخوف القاعده چنين حضوری را برای تشکيل پايگاه

البان ضرورت حضوری امريکا را در اين امروز امريکا ضرورت وجودی طالبان و ط. افغانستان مھيا ساخت

  .کند و به اين صورت يکی الزم و ملزوم ديگريست منطقه تأمين می

آسا القاعده را به خود  طالبان که زمانی به وسيلۀ انگليس، امريکا، عربستان سعودی و پاکستان زاده شد و معجزه

ھا بعد   ولسوالی شناخته نبودند و ھمين ناشناختهچسباند و افرادی در رأس اين جريان قرار گرفت که برای مردم ھيچ

 در صد افغانستان از جمله کابل را به تصرف خود درآورند، بايد در مشت ٩٠از دو سال قادر شدند که بيش از 

کبير،  برادر، مال محمدحسن،  مال ربانی، مال عمر، مال اين رھبران عبارت بودند از مال. داشتند نيرومندی قرار می

دادهللا،  خيرهللا، مال ترابی، مال عبدالرزاق، مال نيازی، مال هللا، مال احسان جمال، مال متوکل، مال قی، مالمت مال

محمدرسول که از ميان اينان از زمان ظھور شان  عبدهللا، و مال بورجان، مال مجاھد، مال حکيم محمدغوث، مال مال

خيرهللا،  محمدغوث، مال مال. حسن کشته شده اند دادهللا و مال ربانی، مال هللا، مال احسان بورجان، مال تا حال مال

ضعيف  مجاھد و مال متوکل با مال ھا تسليم داده شده و مال ئیبرادر دستگير و به امريکا ترابی و مال کبير، مال مال
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متقی،   مالنيازی، عبيدهللا، مال عبدالرزاق، مال عمر، مال تسليم دولت کرزی شدند و از آن ھمه رھبر فقط مال

ای که چشيد  اينکه اين تحريک با اين ھمه ضربه. کنند محمدرسول ماندند که طالبان را رھبری می جمال و مال مال

 نفر باقی ماند و باالخره بار ديگر سازماندھی شد و اين جنگ بسيار گسترده ٧ تن اعضای رھبری آن فقط ١٩و از 

 تمويل ئیسازد که طالبان از چه جا ھا را مطرح می اين پرسششود،  اکنون به طور اتوماتيک به پيش برده می

گشتند، چگونه تسليح شدند، اين ھمه لوژستيک چگونه برای شان آماده شد، چه کسانی برای اعضای رھبری و 

و قوماندانان ارشد شان مخفيگاه تھيه نمودند، اين ھمه افراد انتحاری و وسايل پيشرفتۀ انتحار و انفجار را چه کسانی 

شود، شورای کويته   قومندانان چگونه سازماندھی میئیجاه ر در رھبری کل تحريک و جابيياز کجا تھيه کردند، تغ

گردد، ارتباط ميان مناطق، قومندانان و رھبران طالبان  کند، مناطق عملياتی چگونه تشخيص می چگونه عمل می

اما آنانی که با شگردھای . ال برانگيز استؤ سھا مورد ديگر که برای ھمه گنگ و گردد و ده چگونه تنظيم می

ھای  دانند که در پشت سر طالبان سازمان  دارند اين را خوب میئیھای مزدور شان آشنا ھا و رژيم امپرياليست

آی پاکستان قرار دارند که چنين جنگی را  اس ای چون سيا، انتلجنس سروس و آی بسيار پيچيده، مخوف و با تجربه

  . شود کنند و با آن منافع تمام دست اندرکاران برآورده می  میھدايت و رھبری

. نگری چيز ديگری نيست دھد، جز ساده انديشی و سطحی ھا امريکا را بازی می اما اينکه پاکستان به قول برخی

ا خواھد و امريک پاکستان از افغانستان به رسميت شناختن خط ديورند و استفادۀ تجاری و بازار زيردستی را می

خواھد تا اين غايله ميان افغانستان و پاکستان جاری باشد و پاکستان طالبان را حمايت کند و جنگ در افغانستان  می

گردد  ًدر اين جا منافع پاکستان و امريکا کامال تالقی می. ھا دوام بياورد تا امريکا به اھدافش دست يابد برای مدت

خواھد  ، از آنچه امريکا میستتوان يک دولت پوشالی و وابسته نمیبود پاکستان به عنوان  که اگر چنين ھم نمی

پاکستان در کنار امريکا قادر به دستيابی به طياره ھای پيشرفتۀ فانتوم و حتی سالح اتومی شد و در . سرپيچی کند

اسبان ھا چون سگ پ پاکستان سال. سازد ھای ليزری مسلح می ھای ھدايتگر بم حال حاضر آن کشور را با دستگاه

ھای مثلث دفاع امريکا از بحر ھند  منافع امريکا در جلوگيری از نفوذ شوروی به جنوب عمل کرد و يکی از رأس

آباد انتقال داده شد و اکنون  بعد از فروپاشی رژيم شاه در ايران، تمامی اسناد سازمان سيا به اسالم. شد ناميده می

تمامی جنراالن . تواند  و در قدم دوم انگليس صورت گرفته نمیری در پاکستان بدون رأی و نظر امريکاييھيچ تغ

 درصد ٢٧. ھا ھستند ئیکنند و گوش به فرمان امريکا پاکستانی در امريکا و انگليس تحصيل می

  . ھا قرار دارد  درصد در کنترول انگليس٢۵ھای خارجی پاکستان در کنترول امريکا و  گذاری سرمايه

آی بر طالبان در حقيقت کنترول امريکا بر آنان است و اينکه چرا در  اس ن و آیبه اين صورت کنترول پاکستا

کليد  ھا شاه ھا به دنبال مذاکره و مصالحه با طالبان اند، پاکستانی ھا و سعودی شرايط حساسی که کرزی، انگليس

ًھرا در بدل آن برای کنند، کسی که تمايل به مذاکره داشت و امريکا ظا طالبان يعنی مال برادر را دستگير می

کن کردن و يا به قدرت آوردن طالبان   مليون دالر پرداخت و نشان داد که امريکا ھنوز برای ريشه٣٩۴ھا  پاکستانی

ای   کسی غير از امريکا و چوبدستش پاکستان قادر به ھمچو مصالحهئیبر صحنه نياز به زمان دارد و در تحليل نھا

  . تواند بوده نمی

منطقۀ کوچکی ( ھزار نيروی ديگرش را به افغانستان نياورده و برای اين آوردن، عمليات مارجه ٣٠امريکا ھنوز 

 ھزار نفر به راه انداخت تا اينطور به جھانيان بگويد که وقتی برای تصرف ١۵را با ) در جنوب ولسوالی نادعلی

 ضرورت است، ئیتر امريکا ھزار نيرو کار است، پس برای شکست طالبان ھنوز ھم به نيروی بيش١۵مارجه 
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آشوب لوگر را که محل مھم فعاليت طالبان و حزب   نفری قادر شدند واليت پر١۵٠٠ھا با نيروی  ئیورنه امريکا

  .اسالمی بود، در دو ماه رام کنند

ھا در اشغال افغانستان، ھيچ سردرگمی وجود ندارد و کارھا بر  ئیگردد که نزد امريکا با توضيحات باال روشن می

اين فقط افراد ناآگاه، ساده و کم معلومات اند که با نديدن تمام . روند ن شده پيش میييھمان ستراتيژی از قبل تع

دانند و  ھای خود را اصالح کنند، اشغالگران را بدون طرح و برنامه می جوانب اشغال، عوض اينکه ناآگاھی

امريکا برای حضور درازمدت آمده تا از يک طرف . دخواھند اين فکر مالنصرالدينی را بر ديگران ھم بقبوالنن می

. از اين طريق به کنترول کل منطقه بپردازد و از سوی ديگر با تمام ھست و بود خود، افغانستان را نيز چپاول نمايد

 ٩٠خواھد حداقل  ی امريکا فقط يک نقطه است و آن ھم نقطۀ بسيار با ارزش که میئ ھای قاره افغانستان در سياست

بنياد و فاشيستی مثل طالبان برايش از خوردن يک  ل آن را در مشت خود داشته باشد، ورنه سرکوب جريان بیسا

باشد که مورد حمايت اکثريت مردم   به شدت ضد مردمی و جاھلی میئیطالبان نيرو(باشد  قورت آب ھم آسانتر می

که با ساختن حزب پيشاھنگ از طريق راه اين رسالت و اصالت نيروھای انقالبی است ). افغانستان قرار ندارد

ھای اشغال، ديکتاتوری پرولتاريا را برپا  محاصرۀ شھرھا از طريق دھات تمام اشغالگران را برانند و بر ويرانه

دارند، کاری که در ويتنام صورت گرفت و تا آن زمان افغانستان ھرگز ويتنام نخواھدشد، ورنه تجارب اشغال در 

انديشند و بعد در   به فتح و استحکام خود میءدھد که غارتگران در ابتدا  افغانستان نشان میکشورھای ديگر و خود

  .آيند؛ چيزی که در افغانستان به طور سيستماتيک جريان دارد پی اھداف ستراتيژيک شان بر می

  

  مرگ بر امپرياليز م

  در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٨٨ حوت ٧

    

  

   

 


