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  جبين سائی ليبراليسم ترسو

   در آستان ارتجاع و استعمار
  

تگاه ادارۀ مستعمراتی کابل و حواشی ايکاش بوروکرات ھای مزدور و خرمھره ھای انقياد طلب و وطنفروش در دس

بار تاريخ واقعی اين سرزمين را  آن قبل از نصب شدن به اريکۀ قدرت و قرار گرفتن در مدار آن، حد اقل يک

کردند و از ظھور و زوال شاھان، کشور گشايان، اميران مستبد، وزيران و مشاوران، مباشران و  مطالعه می

کی و امين، ببرک و نجيب و مزاری و ه احزاب مزدور و ضد مردمی از نوع ترمفسران و در دھه ھای اخير سران 

  .گرفتند ربانی و از سرنوشت ذلتبار آنھا پند و عبرت می

ايکاش وزيران و مشاوران خود فروخته و خائن دولت پوشالی استعمار با آنھمه ادعا ھای پرطمطراق و بلند 

 دوش شان، که آرمان مردم مظلوم و  بر ز دانشگاه ھای بزرگ دنياو اسناد تحصيلی ا" علمی"پروازانه، با القاب 

بار  ھردم شھيد افغانستان را در پای استعمار ديگری قربان کردند، قبل از امضای ھر معاھدۀ ننگين ديگر يک

بلی معاھدات ننگين گذشته را از نظر بگذرانند و لکۀ ننگ تاريخی را در پيشانی امضاء گنندگان معاھدات تحميلی ق

معاھداتی که پيآمد ھای شوم و ذلت بار آن سرنوشت مردم ما را در مرز ھای خون رقم زد و ھنوز که ھنوز . بنگرند

  . از اين ملت و مردم بد بخت قربانی می گيرد،است آن معاھدات ننگين گذشته

 ھای تجاوزگر به کشور تشکيل دولت پوشالی کارتلی و مافيائی افغانستان در نتيجۀ تجاوز و اشغالگری امپرياليست

ما در يک اتحاد استعماری ــ ارتجاعی و با اھداف معين و حساب شدۀ استعماری در جرگۀ مشترک خائنان ملی و 

در ترکيب نا متجانس دولت مزدور پوشالی، نيرو ھای . ساخته شد" بن"اربابان امپرياليستی و ارتجاعی شان در 

الم سياسی، بقايای حزبی، نظامی و امنيتی حزب مزدور و جالد پيشۀ مرتجع، خونريز و خود فروختۀ مربوط به اس

نان ملی قبلی و خاي نشين ارجخلق و پرچم با جمعی از بوروکرات ھای وطنفروش شامل چند تن از مرتدان چپ خ

  .فعلی، حضور داشته اند
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تخباراتی و نظامی اجزای متشکلۀ اين ترکيب در عين پيوند و وابستگی فردی و يا جمعی با دستگاه ھای اس

امپرياليست ھای اشغالگر و ھمسايه ھای طماع و مداخله گر، برای رسيدن به قدرت و حفظ آن و برآورده ساختن 

اھداف کثيف اشغالگران و بيگانگان آزمند، استقالل، آزادی، حاکميت ملی و ديگر منافع عليای وطن و مردم ما را به 

  .بيگانگان فروختند

و استعماری، ترور شخصيت ھای کليدی مربوط به اسالم سياسی ھمدست اشغالگران، جنگ و صلح ارتجاعی 

معلول تضاد منافع دولت ھای اشغالگر ) اشغالگران و طالبان( کشتار غير نظاميان توسط ھر دو جانب جنگ

  .استعماری و دول مداخله گر و توسعه طلب و حاصل تضاد ھای جناحی در درون ھرم قدرت پوشالی است

به دست » برھان الدين ربانی«ماری و جاسوس ھزار چھرۀ استعماراستع" قھرمان صلح"ز معدوم شدن پس ا

برادران نا راضی طالب در حصار نيرو ھای اشغالگر امريکائی، ادارۀ مستعمراتی کابل و باداران امريکائی ــ 

  .به ماتم نشستند" لحقھرمان ص"او را مسخره کرده و در سوگ " شھيد صلح" انگليسی َاش با دادن لقب 

در گذشته خود يکی از سر دسته ھا و يکی از عامالن ويرانی کابل و افغانستان، راکت پرانی " شھيد راه صلح"اين 

قتل و نابودی عناصر ملی و روشنفکران وارسته، مترقی و  دسته جمعی، نسل کشی ھا،کشتارھا، قتل عام و 

فغانستان و خود نمونۀ برجستۀ جاسوسی، مزدوری و وطن فروشی وطندوست، تجاوز به جان، مال و ناموس مردم ا

اين جنايات ھولناک در حق مردم و کشور چون لکۀ ننگی بر . در درگاه امپرياليسم و ارتجاع مغرض منطقه است

ی جبين سياه ربانی ھا و سائر سر دسته ھا و وحوش دھاره ھای اسالمی و مليشه ھا حک شده و در حافظۀ تاريخ

  .مردم ما و مردم دنيا ثبت شده است

تجربۀ خونين سه دھه جنگ بربادگرانه و ويرانگر در افغانستان در اوج قدرتمندی دو جناح متعارض ارتجاع 

فئودالی و کمپرادوريسم و امتداد خونين تجاوزات سوسيال امپرياليستی و امپرياليستی و درازدستی ھمسايه ھای 

يت دھاره ھای اسالمی و طالبی نشان داد که صلح واقعی و امنيت جان، مال و مغرض و ارتجاع منطقه و حاکم

گاه زير چتر استعمار و حاکميت پوشالی ارتجاعی تأمين  ناموس مردم و حفظ داشته ھای مادی و معنوی مردم ھيچ

  .شود نمی

رت مردم و کشور ھم اکنون که خادمان کمر بستۀ  امپرياليسم امريکا مصروف تدارک بستن پيمان ننگين اسا

افغانستان با باداران شان اند، موازی با آن در تاريخ کشور ما صفحۀ ديگری از سازش و معا ملۀ کثيف از ھمان 

  . شود سنخ گشوده می

قبلی شان با گروه ھای ھای " پيمان"مناديان دموکراسی ليبرال عالوه بر خيانت پيشگی آشکار برخی از آنھا و

ی و ئز و امروز در کابل، سرگرم تبانی و بند و بست کثيف با ارتجاع اسالمی، مليشه نان ملی ديرومزدور و خاي

  .بوروکراتھای خود فروخته در قالب حاکميت مستعمراتی و در زير چتر حمايت استعماری اند

ده اين مناديان دموکراسی ليبرال و جاده صاف کن ھای استعمار که در گذشته در برخی سازمانھای چپ انقالبی خزي

ی، ضد انقالبی و تسليم طلبانۀ شان، آن  انديشه ھای زھرآگين التقاطبودند؛ با صد ھا توطئه و تفتين، با ترويج و تبليغ

ازمان ھای چپ انقالبی به خصوص پس از ضربت خوردن و تضعيف س. سازمان ھا را رذيالنه از پشت خنجر زدند

 اسالم سياسی و ارتجاع طالبی، مناديان دموکراسی ن روسی و عمال خلقی ــ پرچمی شان و توسطتوسط متجازا

ران ملی ــ مترقی آزاد و ايجاد فضای مباحثات ميان روشنفک" گفتمان" فرصت را مغتنم شمرده، تحت نام ليبرال

من ھم به نسبت عدم شناخت از نيات واقعی و اھداف نھانی . را تأسيس کردند» شورای دموکراسی برای افغانستان«

با وقوف برنيات واقعی و . ھای دروغين، مدت کوتاھی با ايشان ھمکار بودم" ملی ــ دموکرات "و وظايف اين
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موريت پنھانی اين دسته، از بابت ھمکاری کوتاه مدتم با اينان از مردم و روشنفکران ملی ــ مترقی أاھداف و م

  .خواھم افغانستان معذرت می

ف کن ھای کنونی استعمار با پشت کردن کامل به ادعا ھای اين مناديان ديروزی دموکراسی ليبرال و جاده صا

فقط برای ... آزاد، دموکراسی، مدرنيته، حق شھروندی، حاکميت قانون، سيکوالريسم و" گفتمان "ديروزی شان مثل

  .بندندمی " پيمان" دھند و دستيابی به قدرت دولتی به ھر دنائتی تن داده و با ھر شيطانی دست می

ی و تجزيه  افگنانه و ديگر مشارکت ھای منطقه ئ با برجسته ساختن سياست ھای سکتاريستی و تفرقهاينان بيشرمانه

. خورد، خود را در آغوش ارتجاع اسالمی می اندازند طلبانه که از ريشۀ اختالفات ايجاد شدۀ قومی ــ زبانی آب می

سی و ادارۀ مستعمراتی به مناسبت معدوم اين مناديان کاذب دموکراسی ھمدردی و غم شريکی خويش را با اسالم سيا

اين مدافعان کاذب . دارند ت بی نظير اعالم میاشغالگران با وقاح" مان صلحقھر"شدن خرمھرۀ گردن استعمار و 

دموکراسی با اين اعمال ضد ملی و ضد مردمی شان عمر ننگين و حضور سنگين استعمار و به موازات آن جنايات 

ران مردم تحت ستم افغانستان را بيشتر ساخته و به اھداف استعماری ــ ارتجاعی خدمت اشغالگران و رنج ھای بيک

  !اما در مقابل، پاداش اين خدمت را که از قبل روشن است، از داور تاريخ دريافت خواھند کرد. کنند می

  

  

  

  


