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  فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان  
  )١٣٨٧ جدی ۶( 
  

  وزشش جدی وپيامدھای شوم  سياه ر                    
                     !يکنيمراتقبيح ومحکوم مننگين آن                    و

  
 خورشيدی، روزتھاجم نظامی وحشيانۀ سوسيال امپرياليست ھای ١٣۵٨سياه روزشش جدی سال 

حيث يکی ازخونبارترين روزھا درتاريخ معاصرافغانستان ه اين سياه روزب. افغانستان است به روسی
  تسخيراين سرزمين رويزيونيستھای مرتد روسی عزم روزتزاران نوين، دراين .شمارميروده ب

وچاکران بومی شان، مردم آزاديخواه ودليرافغانستان  بامبارزات  الکن خالف محاسبات آنھا. رانمودند
را  ومقاومت ھای ھمه جانبۀ خود پوزۀ اين ابرقدرت جھانخوارومزدوران حقيروذليل خلقی پرچمی اش

 تاريج وجودی شان ھمانطوريکه مردمان باشھامت اين مرزوبوم درطول. خاک ماليدنده ب
دربرابرھرمتجاوزواستيالگری مقاومت کرده وبامبارزات استقالل طلبانۀ شان سه بارازاواسط قرن 
نوزدھم تااوايل قرن بيستم ارتش مھاجم وغارتگراستعمارگران انگليس را به شکست مفتضحانۀ 

موده وسلطۀ زمانی سوسيال امپرياليست ھای روسی افغانستان را اشغال نظامی ن .روبروکردند
ِبرخلق مظلوم وعذاب ديدۀ ما تحميل کردند که رژيم باندھای خلقی پرچمی ھا  را استعماری شان

يکه امپرياليست ئازآنجا.درزيرضربات جنگ ومقاومت مردم افغانستان درآستانه سقوط قرارگرفته بود
ه مستعمره توسط برمردم افغانستان ازطريق حالت و شرايط نيم را ھای روسی  نتوانستند تسلط شان

ِرژيم وابسته وسرسپردۀ شان ادامه دھند، به شيوه استعمارمستقيم روی آورده وافغانستان رابه مستعمره 
  .کشيدند

بايد گفت که درآن شرايط ابرقدرت شوروی دررأس بلوک سوسيال امپرياليستی شرق که دررقابت 
را برخلقھا وملل درقاره  تا سلطه اششديدی با ابرقدرت امپرياليستی امريکا قرارداشت؛ تالش ميکرد 

ازآنروتسلط کامل . ھای آسيا، افريقا وامريکای التين ومنابع وبازارھای مھم جھان تحکيم  بخشد
يکه استعمارگری  ازآنجائ.برافغانستان  منحيث معبری برای رسيدن به بحرھند مورد ھدف آن بود

 ھای است که سرمايه داری وامپرياليسم وسلطه برمناطق استراتژيک ومنابع عظيم جھان يکی ازراه
. درجھت انباشت سرمايه وفايق آمدن بربحران ھای  اقتصادی عالج ناپذيرش به آن متوسل ميشود

سرمايه داری دولتی روسيه نيزدرآنزمان جھت تسلط برسرزمينھای جديد ودستيابی به مناطق ومنابع 
حيث بزرگترين اقتصادجھان ه قتصادامريکا بدرآنزمان ا. وبازارھا متوسل به چنين اقدامی شده بود

وبخشھای زيادی ازکشورھای سرمايه داری نيزدچاربحران اقتصادی بودند وازطرفی ھم درآن شرايط 
طرف کشيده شدن به ه افت واوضاع جھانی بيبين دوابرقدرت نيزبيش ازپيش شدت مي» جنگ سرد«
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گ سوم امپريالبستی برجھان سايه عبارت ديگرشبح جنه ب. جنگ سوم جھانی روبه وخامت ميرفت
بادرنظرداشت اوضاع پرمخاطرۀ آنوقت جھان، وقوع جنگ بين دوابرقدرت دررأس بلوک . افکنده بود

امپرياليستی که دردوطرف انبارھای ازسالح ھای کشتارجمعی وسالح اتمی رادراختيارداشتند؛ اين 
کرۀ زمين را  مين منافع شوم شانظورتأنمه وحشی ب وجودآمده بود که اين قدرتھای غارتگروه امکان ب

ًبه کورۀ ذوب ده ھا واحيانا صدھا مليون انسان بيگناه ومظلوم مبدل کرده وصدمات وخسارات جبران 
خاطرکسب سود ه اگرچه سرمايه داری جھانی ب.ناپذيری رابرطبيعت ومحيط زيست واردنمايند

. قھا وملل جھان روی گردان نبوده و نيستبيشتروانباشت سرمايه ازھيچ گونه جنايت وبربريتی عليه خل
درآن شرايط ديده شد که فرصت مساعدی برای دولت امريکا پيش آمده بود تابررقيب سوسيال  اما

امپرياليست اش که درمنجالب يک جنگ تجاوزکارانه ومقاومت گستردۀ مردم افغانستان قرارگرفته بود 
ن امپرياليسم امريکا درطی دودھه با دامن زدن به ناگفته نماند که قبل ازآ. ضربۀ شديدی واردنمايد

مسابقه تسليحاتی اقتصاد اتحادشوروی راسخت تضعيف کرده بود، که اينبارباقرارگرفتن آن 
درزيرضربات جنگ مقاومت مردم افغانستان؛ بيش ازپيش تحت فشاراقتصادی  وسياسی قرارگرفته 

  .وضعيف  شد
شھای خودجوش توده ھای مردم افغانستان عليه رژيم  جنگ مقاومت که درابتدا باحرکت ھا وشور

ًشديدا وابسته به مسکوآغازشده بود وتوانسته بودند ضربات خردکنندۀ بررژيم جنايتکاروفاشيست خلقی 
که ھزاران تن ازمردم بيگناه وافراد مترقی وانقالبی را به جوخه ھای اعدام سپرده بودند (پرچمی ھا 

بااشغال نظامی . وارد کنند) انسانی راعليه مردم مرتکب شده بودندترين جنايات واعمال ضد وشنيع
وسلطه استعماری اتحادشوروی وقت؛ جنگ ومقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران سوسيال 

ًچنانچه قبال . فاشيست روسی وفاشيستھای خلقی پرچمی ھرچه گسترده تروھمه جانبه ترشدت يافت
دولت امريکا يک جبھۀ گسترده  غانستان عليه رژيم کودتائی،اشاره شد ازھمان آغازجنگ مردم اف

ازامپرياليست ھای غربی وحکام  دولتھای ارتجاعی وابسته وسرسپرده اش راعليه رقيب روسی آن 
وسيله اتحادشوروی ورژيم مزدورآن ه تجاوزگری نظامی وکشتارمردم بيدفاع افغانستان ب .بسيج نمود

مترقی وآزاديخواه  مظلوم ما افکارعامه واعتراض تمام نيروھا وافرادوارتکاب انواع جنايات عليه خلق 
کمک دولت ھای پاکستان وعربستان ه درآنزمان دولت امريکا ب. درسراسرجھان راعليه آن برانگيخت

سعودی وايران وامرای کشورھای حوزۀ خليج فارس وسايردولتھا ونھادھای وابسته اش چندين گروه 
ه وب.  سازمان داده وبرجنگ مقاومت مردم افغانستان تحميل ومسلط کردندازارتجاع مذھبی بومی را

عالوه ده ھاھزارنفرازقماش ھای مختلف  عناصربی بندوبارواوباش، آدمکش ومتعصب وعقب مانده 
» جنگ اسالم وکفر« تحت رھبری اسامه بن الدن  مليونرعربستانی نيززيرنام راازکشورھای عربی 

درموردش اين وسيع . سازمان داده وواردجبھات جنگ درافغانستان کردند»  جنگ عليه کمونيسم«ويا
ترين جبھۀ نظامی وسياسی بود که دولت امريکاعليه ابرقدرت رقيب سوسيال امپرياليسم شوروی وقت 

  :ھردوجبھۀ ارتجاع وامپرياليسم . تشکيل داده بود
که ازحمايت وھمکاری وسيع  ازيکطرف سوسيال امپرياليستھای روسی ودولت مزدورش درافغانستان 

بلوک شرق وکشورھای وابسته واقمارشوروی برخورداربودندوازطرف ديگرجناح امپرياليستھای 
غربی ودولت ھای ارتجاعی منطقه به سرکردگی دولت امريکا بود که امکانات تسليحاتی 

 ستم ديده وبال درواقع اين خلقھای. مرگبارگستردۀ را واردکارزارجنگ درجنوب ومرکزآسيا کرده بودند
کشيدۀ افغانستان بودند که درميدان جنگ مقاومت شان عليه استعمارگران روسی ورژيم مزدورش 

ه مردم ما ب. گونه مستقيم وغيرمستقيم متحمل ميشدنده فشاروضربات دوبلوک امپرياليستی ارتجاعی راب
ميل کرده بودند درطی اثراين جنگ جنايت کارانه که امپرياليسم شوروی ودولت مزدورآن برآنھا تح

يک ونيم دھه حدود يک ونيم مليون کشته دادند وبه ھمين اندازه معيوب ومعلول شدند ومليونھا تن آنھا 
ازاثرفشارستم واستبداد ووحشيگری وجنايات متجاوزين روسی ورژيم مزدورآن مجبوربه آوارگی 

تخريب کرده وبه ويرانۀ ھا ه اشغالگران روسی ورژيم دست نشاندۀ آنھا کشوررادرھمه عرص. گرديدند
ھمه زيربناھای توليدی واقتصادی آن به وسيله غارتگران روسی ومزدوران آن منھدم . مبدل کردند

  . غارت بردنده را ب گرديده ومنابع آن
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 سال سلطه استعماری اتحادشوروی وحاکميت فاشيستی خلقی پرچمی ھا وسايرگروه ھای روسی ١۵
 روسی برمردم ماتحميل کرده بودند ضربات سھمگينی برپيکرجامعه وجنگ وحشيانۀ که فاشيست ھای
بالمقابل باحاکم شدن گروه ھای ارتجاعی دررھبری جنگ . بارآوردنده واردآمده وويرانی ھای  زيادی ب

ًمردم زمينه برای مداخالت گستردۀ دولت ھای امپرياليستی غربی ودولت ھای ارتجاعی منطقه خاصتا 
امپرياليستھای غربی ودولتھای منطقه . ستان سعودی درکشورنيزمساعدگرديدپاکستان وايران وعرب

فکرسازمان دادن ه فکرضربه زدن امپرياليسم شوروی بودند ازطرفی ھم ھرکدام به اگرازيکطرف ب
راتگرانۀ ااھداف غ نيروھای مزوری برای شان شدند تادرآينده ميتوانستند روی آنھا درجھت پيش برد

راه انداختن وحشت وترورعليه گروه ھای ه ازجانبی ھم باب. منطقه حساب کنندشان درافغانستان و
ھبری مترقی ومردمی راز انقالبی ومترقی درجبھات جنگ ودرشھرھا ھرچه بيشترجنگ مردم را

اين غارت گران ضد بشريت سعی کردند تا مردم ستم ديده افغانستان راھرچه . محروم نمودند
ين مطلب نيزقابل يادآوری است که اشغالگران روسی ودولت ا. بيشترمنکوب وبيچاره سازند

ه ًمزدورتوانستند عناصری را که درابتدای قيامھا وشورشھای مردم ظاھرا درصف آنھا قرارداشتند ب
ًآنھا عده ای ازقوماندانھا وسرگروپ ھای جنگی راکه عمدتا عناصرلومپن وبی . طرف خود جذب نمايند

وھم عدۀ عناصرارتجاعی ای که . ه جو، باپول وسالح ومھمات خريدندخاصيتی بودند وياعناصراستفاد
ھوای قدرت طلبی رادرسرمی پروراندند چون احمدشاه مسعود دررأس تشکيل شورای نظاروربانی 
دررأس جمعيت اسالمی وھم سنخان آنھا را که درقبضه کردن قدرت سياسی بعدازجنگ بارقيب شان 

قابل تذکراست که درآن . دول وسالح وکمکھای اطالعاتی خريدنباپ گلب الدين سخت دررقابت بودند،
الدين وگروه اوبيش ازديگرگروه ھای ارتجاعی اسالمی مستقردرپاکستان دروابستگی وقت گلب 

وسرسپردگی به دولت پاکستان وامريکاوامپرياليست ھای غربی قرارداشته وازحمايت خاص آنھا 
درصد تسليحات ومھمات وکمک ھای نقدی امريکا  ٧٠ سال جنگ حدود ١۴ودرطی . برخورداربود

ديده شد که بعدازسقوط رژيم مزدورروس دولت اسالمی وابسته به . وغرب  دردسترس اوقرارميگرفت
امپرياليستھای غربی وامپرياليسم فدراسيون روسيه ازگروه ھای جھادی وبخشھای ازخلقی پرچمی ھا، 

باآنکه . ستم وملک وھم قماشان شان، تشکيل گرديدومليشه ھای مزدورروسی چون باند دو» ستمی ھا«
بارخلقی پرچميھا  مردم ما درطی يک ونيم دھه اشغال استعماری اتحادشوروی وحاکميت وحشت

ًواستبداد گروه ھای ارتجاعی اسالمی خاصتا دردھات کشور، توانستند بامبارزات ميھن پرستانۀ شان 
ژيم مزدورآنھا وارد کنند؛ اما حاصل ھمه براشغالگران روسی ور بزرگترين ضربه نظامی را

فروخته مستقردرپاکستان وايران وحاميان خارجی شان  قربانيھای آنھا را گروه ھای اسالمی خود
ونتيجۀ شکست مردم افغانستان درجنگ مقاومت ضدروسی ورژيم مزدورش اوضاع . تصاحب کردند
به يقين که . مردم ادامه داردصورت پيھم  تاامروزدرکشوروبره باری است که ب وشرايط وحشت

وسيلۀ ارتجاع ه مبارزۀ ھرخلقی ھرقدرھم که خونين وفداکارانه باشد  بدون رھبری مترقی وانقالبی يا ب
  .وسيلۀ گروه ديگری ازارتجاع موردسوء استفاده قرارميگيرده حاکم سرکوب می شود ويا ب

شيانۀ قدرتھای  امپرياليستی  مردم افغانستان درواقع سه دھه است که بالوقفه تحت ضربات وح
ھمين اکنون تحت سلطه استعماری امريکا وناتو ودولت دست نشاندۀ . وارتجاع مزدورآنھا قراردارند

حدود دوثلث مردم . داشته می شود شان ھمه روزه کشته ميشوند وانواع تجاوزوستم برآنھا روا
ه درشرايط فقروگرسنگی وخيمی ب نددست داده ا از را افغانستان که درطی سه دھه ھمه داروندارشان

فجيع ترين ستم . سرپناه وخدمات اجتماعی نيزمحروم اندانسانی امکانات حداقل  سرميبرند؛ از
درشرايط . وگروه ھای ارتجاعی رنگارنگ برآنھا اعمال ميگردد وسيله ارتشھای اشغالگره وتجاوزب

رطبق خصلت واھداف غارتگرانۀ برکشورومردم مسلط شده اند؛ ب ھفت سال اخيرکه امريکا وناتو
بشراعم  فروش وجانی وضد رھزن وميھن و امپرياليستی شان ھمه گروه ھا ونيروھای مزدور

 عده ای ازشعله ايھای شموله ازجھادی، طالب، مليشه ، خلقی پرچمی، افغان ملتی، سازائی، ب
) سيماسمروديگرانا،دکترتنسپدکتردادفر دادفر،کتراعظم د( به امپرياليسم وارتجاعخودفروخته 

امکانات مالی . وسايرگروه ھا وعناصرخودفروخته راباھم يکجا کرده وبرمردم افغانستان مسلط کردند
دارند؛ بعد ازغصب ميکشورازآن صحبت » کمک به مردم وبازسازی«نام ه ايرا که امپرياليستھا ب
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 باقی چون الشه ايست وابسته به آنھا» غيردولتی«وغارت بخش اعظم آنھا توسط خودشان وسازمانھای
که اين گروه ھای ارتجاعی داخل وخارج دولت دست نشانده ازآن تغذيه کرده ومشغول ثروت اندوزی 

اين دشمنان قسم خوردۀ مردم با برخورداری ازحمايت باداران امپرياليست شان آنچه که درتوان . اند
م بااتکاء برھمين گروه ھا امريکا وناتوھ.کارميگيرنده درستمکاری وغارت مردم بينوا ب دارند

وعناصرارتجاعی وميھن فروش خاين ميتوانند مرد م افغانستان را درمنگنه سلطۀ استعماری شان 
قدرتھای استعماری وامپرياليستی درطول تاريخ وجودی شان برخلقھا وملل ضعيف جھان . نگھدارند

رياليسم وارتجاع ھمين است امپ» کمک وحمايت«ماھيت.خواھندکردچنين کرده اند ودرآينده نيزچنين 
البته درطول تاريخ قدرت ھای استيالگرومھاجم . که درطی سه دھه درافغانستان ومردم آن ميگذرد

ودول استعماری وامپرياليستی عليه خلقھا وملل مظلوم جھان چنين کرده اند وتا سرمايه وامپرياليسم 
شکال واوضاع متفاوتی برھمين وارتجاع مزدورآن وجودارند وضع برخلقھای تحت ستم جھان باا

  .زيراتاستمکش وبھره ده وجودداشته باشد، ستمگروبھره کش وجوددارد. منوال خواھد بود
 تازمانيکه مردم به حاکميت طبقاتی خودشان دست نيابند، زيرسلطه امپرياليسم واستعماروحاکميت 

استبداد وحتی باتوسل به طبقات ارتجاعی زمانی بااعمال فشارو. طبقات ارتجاعی قرارخواھند داشت
را برطبقات مردم اعمال ميکنند وزمانی ھم بافريبکاری ونيرنگ  فاشيسم حاکميت طبقاتی شان

ًشيوۀ اغوا وفريب طبقات حاکم معموال ازطريق تبليغات . واغواگری به حاکميت شان ادامه ميدھند
دست شان ه ران قلم بوسيله رسانه ھای جمعی ومزدوه متوھم کننده گسترده ازطريق مطبوعات وب

صورت ميگيرد ودرشکل ديگری کارزارانتخاباتی براه می اندازند وبا صدھا چال ونيرنگ 
اين صورت ه کانديد کرده وب» نمايندگان مردم«نام ه وعوامفريبی نمايندگان خودرابالباسھا ی مختلف ب

اين ه ب. »ومت منتخب مردمحک« حکومتی تشکيل ميدھند ونام آنراميگذارند. مردم بيچاره را اغواميکنند
ه توسط مردم بنمايندگان خودرا و راه می اندازنده ھرچندسال يکبارچنين مضحکۀ انتخاباتی رابترتيب 

درحاليکه اکثريت قاطع ھمين افراد نه نمايندگان . حيث رئيس جمھورووکالی  پارلمان انتخاب ميکنند
اليکه اين نوع دموکراسی متعلق به طبقات درح .طبقات مردم که نمايندگان طبقات ارتجاعی حاکم اند

ًتقريبا درھمه کشورھای جھان . حاکم است که درجوامع مختلف به اشکال گوناگون ازآن استفاده ميکنند
. ثبيت حاکميت شان استفاده مينمايندطبقات حاکم ازھمين ترفند دموکراسی جھت حکومت کردن وت

نتخابات صورت ميگيرد وپارلمان تشکيل درکشورھای سرمايه داری ودرکشورھای تحت سلطه ا
حق «ازطريق بخشھای مختلف آن انتخابات را  ميشود؛ اما دستگاه تبليغاتی دولتھا شب وروز

درحاليکه . جاميزنند» مظھراراده ويگانه وسيلۀاعمال حاکميت مردم«و پارلمان را » دموکراتيک
 گ وفريب وخدعه، وعده ووعيددرواقع درھمه جوامع به اشکال وطرق مختلف آرای مردم بانيرن

ودرشرايطی ھم بااعمال فشاروتھديد وارعاب وياتوجيھات دينی ومذھبی آرای مردم 
ًمثالدرجمھوری اسالمی ايران حاکمان غداروجباروقاتل آن رأی دادن رابرای مردم وظيفه .راميگيرند

ايطی توده ھای مردم کدام فردعاقل ميتواند ادعا نمايد که درچنين شر. دينی وشرعی تبليغ ميکنند
ًمثال شرايط  افغانستان را درزمانھای قبل . درفضای دموکراتيک ميتوانند رأی بدھند که ممکن نيست

آياممکن است که مردم افغانستان تحت چنين شرايطی . ًوخاصتا درشرايط سه دھه اخرمدنظرقراردھيم
پای صندوقھای رأی ه روزورتھديد بطورآزادانه وبدون ھيچگونه فشاروجبه توانسته باشند ويابتوانند ب
نفع کدام طبقات ه فرض اگربدون اعمال زوروفشارھم رأی بدھند بازھم به وب. بروند که ممکن نيست

شرايط افغانستان راباساختمان . نفع طبقات ارتجاعی مزدورامپرياليسم به يقين که به رأی خواھندداد؛
ھنگی وسواد وسطح آگاھی سياسی حدودھشتاد اجتماعی اقتصادی آن درنظربگيريم؛ازيکطرف سويۀ فر

معه وتسلط اقتصادی فئودالی جا–درصد مردم نھايت نازل است، ازطرف ديگرساخت اجتماعی 
ی وقومی که بخش اعظم کتله ھای مردمی که  روابط قبيله يی درآن وموجوديتفرھنگ فئودالی وقبيله ي

ممکن نيست که مردم محروم . ندقرارداری ًدردھات کشورزندگی ميکنند، شديدا تحت تأثيرچنين روابط
وبينوا بتوانند ازفرمان ارباب فئودال ويارئيس قوم وقبيله وطايفۀ شان ويا درشرايط فعلی ازدستورھای 

ويا اثرات تخديرکننده روحانيون مرتجع را . ندان ھا وحکام محلی خونخوارسرپيچی کنندتھديدآميزقوم
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منظورکسب ه ًوھمچنان ممکن نيست که قسما موضوع تطميع ب. براذھان توده ھای مردم  بتوان ردنمود
  .آرای بخشھای ازمردم درمناطقی مطرح نباشد

» آزاد ودموکراتيک« برخی ھا ازدورچنين تصوری دارند که کشورھای سرمايه داری کشورھای
اندوجريان انتخابات ورفتن درپارلمان دراين کشورھا شکل وماھيت دموکراتيک دارد؛ درحاليکه 
. درھمه نظام ھای طبقاتی  دموکراسی وانتخابات ماھيت طبقاتی دارند وازآن طبقات حاکم ھستند

درکشورھای سرمايه داری پارلمان نيزمھرطبقاتی دارد وبه ھيچ صورت مظھرارادۀ توده ھای 
بخش اعظم  مردم . دراين کشورھا نيرنگھای انتخاباتی شکل ديگری است. زحمتکش اين کشورھانيست

 که سای آنھاق اتحاديه ھای کارگری وصنفی که رؤ احزاب رفورميست طرفدارنظام ويا ازطريازطريق
  .عاملين وفادارسرمايه داران اند به پای صندوق ھای رأی برده ميشوند

کشورھای نيمه مستعمره ونيمه فئودال ويامستعمره (چنانچه درفوق ذکرشد درکشورھای تحت سلطه
البته . ارلمان ماھيت طبقاتی خودرا دارد وفقط درشکل متفاوت استنيزدموکراسی وپ) ونيمه فئودالی

مردم دراين . طورنسبی ازحقوق مدنی واجتماعی برخوردارانده مردم ب درکشورھای سرمايه داری
ين کشورھای سرمايه داری مناگفته نماند که درھ. اند کشورھا ازبعضی آزاديھای سياسی نيزبھره مند

ويا تبعيضی که عليه سياه . بل زنان حق اشتراک دررأی دھی را نداشتنددھه ق اروپای غربی تا چند
 پوستان وسايررنگين پوستان دراضالع متحده امريکا وعليه اقوام رنگين پوست مقيم دراروپای غربی

اگرچه مردم . اعمال شده وميشود؛ حتی خالف ھمين دموکراسی بورژوائی اين کشورھاستدرمواردی 
ميتوانند درچوکات قانون ابرازنظروعقيده نموده واجتماعات  حداکثریدرکشورھای سرمايه دار
ه ًاما درھمين کشورھای دموکراسی بورژوائی ھم احزاب واقعا انقالبی ب. وتظاھرات ھا تشکيل دھند

وگروه ھای احزاب فقط احزاب طرفدارنظام وياساير. طورآزادانه فعاليت کننده ب گونۀ دلخواه نميتوانند
ًسوسيال دموکرات واحزاب رويزونيست که ماھيتا احزاب بورژوا احزاب مانند اصطالح چپ ه ب

را دولت ھا به اساس اھداف زي. ت کندرفورميست اند به ھرشکل وشيوه ای که بخواھند ميتوانند فعالي
 سرنگونی نظام سرمايه  ھدف وماھيت فکری وسياسی اين احزاب مطمئن اند که اين احزاب برنامه يی

واھداف آنھا فقط محدود به انجام ريفورم . زينی آن به نظام طبقاتی مردمی راندارندداری وجا يگ
درشرايطی  که دراين کشورھا رونق اقتصادی وجودداشته باشد تضادھای طبقاتی . درجامعه است

الکن درشرايطی که دچاربحران اقتصادی باشند .دراين کشورھا ازشدت کمتری برخورداراست
وزی کارگران وزحمتکشان بيدادکند؛ درآنصورت تضادھای طبقاتی نيزتشديد وبيکاری وفقروتيره ر

درصورتی که دراين کشورھا احزاب انقالبی وجودداشته باشند . گرديده وموج اعتراضات بلندمی شود
درچنين شرايط واوضاعی ميتوانند ازاين وضعيت بحرانی نظام وحالت بيکاری، فقروسياه روزی توده 

استفاده کرده ودرجھت آماده کردن شرايط ذھنی درجامعه مبارزه ) عينی مساعدشرايط (ھای زحمتکش
درغيرآن توده ھا باوجود بلند . کرده وتوده ھای مردم را برای يک مبارزه طبقاتی گسترده بسيج کنند

پردازد قناعت يکردن صدای اعتراض شان باھمان مبلغ کمی که دولت به کارگران دراوقات بيکاری م
  . می مانند  اقتصاد ی پرمشقتی را سپری ميکنند ومنتظررونق دوبارۀکرده وزندگ

 ستم طبقاتی وملی وستم اقتصادی آنھا–اما درکشورھای تحت سلطه بادرنظرداشت ساخت اجتماعی
 ھم تضادھای طبقاتی ھمان سطحه بطورمداوم برمردم بيدادميکند وه ًامپرياليستی واجتماعی تقريبا ب

بدين لحاظ است که شرايط عينی دراين کشورھاھميشه  .شديد است ورھاوملی واجتماعی دراين کش
عبارت ديگرمردم ه ب .وسيلۀ نيروھای انقالبی مساعدگردده مساعداست؛ الکن شرايط ذھنی بايد ب

 آنقدردرمنگنه فشارستم واستثماربيدادگری وبيعدالتی وفقرگرسنگی وبيچارگی وغيره مصايب قراردارند
وزمانی اگرنيروھای مترقی . اشکال متفاوت به انبارموادمنفجره تشبيه نموده بکه ميشوداين کشورھارا

شکل درست واصولی سازمان داده وبارعايت اصل ه وانقالبی مردمی دراين جوامع بتوانند خودرا ب
مخفی کاری وايجاد تشکالت زيرزمينی مبارزات علنی را درجھت آگاھی دادن توده ھای مردم 

  نظام حاکم وطبقات ارتجاعیزندگی  شان درعرصه ھای مختلف وافشای ماھيت فالکتبارازوضعيت
وھم اينکه علت اصلی فقروبدبختی  وستمکشی آنھا نسل اندرنسل، ھمين ساخت اجتماعی واقتصادی 

وسيلۀ ھمين قدرت ه جامعه وھمين طبقات ارتجاعی حاکم اند که قدرت سياسی را دردست دارند وب
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، وارگان قضائی، زندان وپوليس مخفی ووسايل ديگرشان )دادستانی(رنوالیاڅ سياسی وارتش وپوليس،
. مردم راسرکوب ميکنند وآنھا نمی توانند دربرابرطبقات حاکمه اعتراض کنند وحق خودرابخواھند

واگرنيروھای مترقی وانقالبی به اين نيرومندی وامکان دست يابند که بتوانند به مردم آگاھی سياسی 
 رابرای آنھا افشا کنند که علت فقروسياه روزی شما بااينکه جان ميکنيد وزحمت ظام وماھيت نبدھند

ميکشيد ولی گرسنه ايد، ازبی لباسی وبی دوائی وبی مسکنی وبيسوادی رنج ميبريد ولی حاصل دست 
منابع طبيعی . رنج شمارا ھمين طبقات داراغصب کرده ودرعيش نوش ونازونعمت زندگی ميکنند

مين طبقات ارتجاعی وحاميان امپرياليست آنھاغارت ميکنند وسرمايه می ومعادن شماراھ
بيش نيست که بااغوا  نيرنگ اگرزمانی شمارابه انتخابات فراميخوانند بازھم اين انتخابات يک.اندوزند

ازاينجاست که باآگاھی حاصل کردن مردم . وفريب شما حاکميت طبقاتی شانرا قانونيت می بخشند
خطرمواجه ميشود وطبقات حاکم ودولت عاملين اين آگاھی وتوده ھای ه تجاعی بموقعيت طبقات ار

دراين . فعال راموردتعقيب وزندان وشکنجه قرارداده وحتی درشرايطی  محکوم به اعدام مينمايند 
فکری وسياسی  کشورھا چون طبقات حاکم ارتجاعی موقعيت نھايت متزلزلی دارند؛ ازاينرو ازرشد

 وھرحرکت حق وحشت می افتنده  ب سخت وکوچکترين حرکت سياسی آنھا مردموبيداری توده ھای
ًافراد وگروه ھا و نيروھای سياسی واقعا مردمی را که درجھت . ًطلبانه مردم راشديدآ سرکوب ميکنند

منافع مردم مبارزه ميکنند وسعی دارند تا توده ھای مردم راازطرق وشيوه ھای مختلف آگاه سازند تا 
 واين مبارزه رابه ن داده ويک مبارزۀ متحد ومنسجمی را عليه طبقات حاکم سازمان دھندخودراسازما

 سياسی ومبارزه مسلحانه تازمانی ادامه دھند که سلطه امپرياليسم راازکشور طرد کرده وطبقات شکل
حاکم استثمارگروستمگرنوکرقدرتھای امپرياليستی  ودولتھای ارتجاعی را ازمسندقدرت براندازند 

اکميت خودراجايگزين آن کنند وصاحب سرنوشت سياسی، صاحب سرزمين ومنابع کشورخودشوند وح
 وامپرياليسموباکوشش وزحمت  خودواوالدخود راازبردگی وفقروفالکت وستم ومظالم طبقات مفتخوار

وحاميان امپريالست شان دراين  فئودال وکمپرادوروعناصرمزدورچون طبقات حاکم. نجات دھند
ينندکه منافع شان ازطرف چنين گروھھا ونيروھای تھديد ميشود؛ ازاينجاست که نميتوانند کشورھا می ب

  .آنھاراتحمل کنند
دموکراسی « نظام ھای ارتجاعی ومزدورامپرياليستھاازجمله دولت کرزی باآنکه درلفظ صحبت از

"  عقيدهآزادی"صورت نمايشی ھم دراکثراين کشورھا مقوله ه ميکنند؛ اما حتی ب» وآزادی بيان
زيراھيچ فرد ونيروی مترقی . برای آزادی بيان ھم حدومرزی معين کرده اند. درقوانين آنھا جای ندارد

. وانقالبی نميتواند بابيان آزادانۀ باورھای خويش حاکميت جبارانۀ آنھا رامورد سوال قراردھد
ينه قانون مدونه ی وياگروھی درفعاليت ھای سياسی اش درجامعه پا ازچوکات وحدود معيواگرنيرو

درکشورھای . ًنظام دراين کشورھا بيرون بگذارد؛ جدا مورد تعقيب، بازپرس وسرکوب قرارميگيرد
اسالمی آزادی عقيده موضوع نھايت حساس جلوه داده ميشود وبااندک ترين اشتباھی فعال سياسی مورد 

زکامبخش وديگران که به موضوع محاکمه وتھديدبه اعدام وحبس بيست سال پروي( تکفيرقرارميگيرد
درچنين جوامعی مانندافغانستان ). ابرازنظربه سرنوشت ھای مشابھی دچارشدند، توجه کنيد» جرمه ب«

وايران وپاکستان، عربستان سعودی واندونيزی، سودان وسايرکشورھای اسالمی؛ دين ومذھب برا 
 انقالبی وروشنفکران ترين حربه دردست طبقات ارتجاعی حاکم دربرابرگروه ھا ونيروھای  سياسی

  .مترقی است
جمله افغانستان که طبقات خلق تحت ستم واستثمارومظالم واجحاف  درھمه جوامع طبقاتی من: درنتيجه

طبقات ارتجاعی وقدرت ھای امپرياليستی قراردارند فقط يک راه برای نجات آنھا وجود دارد وآن راه 
مبارزات انقالبی شان طبقات ارتجاعی وحاميان مبارزۀ طبقاتی رھائيبخش است که توده ھای مردم با

اين يگانه راه . يت طبقاتی خودراجای گزين کنندمزيربکشند وحاکه امپرياليست آنھارا ازمسند قدرت ب
است وديگرھيچ راه بين البينی که بتواند توده ھای مردم را ازاين ورطۀ ستم وبدبختی وفقروفالکت، 

اد به مواد مخدروغيره مصايب وباليای اجتماعی واقتصادی قحطی وجنگ ، فحشا، مريضی ايدزواعتي
ھستند دراين کشورھا عده ای ازگروه ھای سياسی معين ومعلوم الحال که  توده . نجات دھد، وجودندارد

اين . ھای مردم وروشنفکران ناآگاه جامعه رابامطرح کردن راه بين البينی مبارزه گمراه واغواميکنند
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اشکال مختلف درکشورھای ه روه ھای ريفورميست وسازشکاراست که براه ھمان راه احزاب وگ
سرمايه داری ودرکشورھای تحت سلطه وجوددارند وھدف اصلی وواقعی آنھا درعالی ترين حد آن 
اصالح رفورميستی نظام ھای حاکم است ونه سرنگونی  آنھا به نفع ايجاد حاکميت طبقاتی توده ھای 

درکشورھای مختلف ازاين احزاب حمايت ميکنند وفعاليت اين احزاب ازھمين رواست که دولتھا . خلق
. را بھترين نمود دموکراسی دراين کشورھا تبليغ وازاين طريق توده ھای خلق را به گمراھی ميکشانند

دولتھا . پارلمانھای کشورھای مختلف رادرجھان ھمين احزاب وسازمانھای رفورميست پرکرده اند
کباربه مردم حق ميدھند ازبين چند خدمتگاررژيم حاکم وستمگرآنھا يکی وطبقات حاکم ھرچندسال ي

  .راانتخاب کنند
درھفت سال اخيرمردم افغانستان تحت سلطه وستم استعماری امريکا وناتو ودولت مزدورآنھا 

شان ساخته اندو بيش ازھمه مردم » جنگ ضدتروريستی«امريکا وناتو افغانستان را ميدان  . قراردارند
.   ما گوشت دم توپ ارتشھای اشغالگروگروه ھای ارتجاعی شورشی طالب وديگران شده اندمظلوم

 به حمايت وکمک آنھا  و ناتوديگربه عامی ترين  مردم افغانستان آشکارشده است که دولت امريکا
امريکا وناتو که . نيامده اند بلکه منظورآنھا برآورده شدن اھداف غارتگرانۀ خودآنھا درمنطقه است

افغانستان را دراشغال نظامی داشته وحاکميت استعماری رابرمردم تحميل کرده اند؛ شيادانه درجھت 
اغوای مردم لويه جرگه ھا وانتخابات رياست جمھوری وپارلمانی ومجالس واليتی دايرکرده 

اين دولت ازنظرمردم افغانستان ھيچگونه مشروعيت . قدرت رساندنده ومزدوران وخادمان خودرا ب
 وھرفردی که .وجودآمده باشد نامشروع استه ترفند انتخابات ب انونيتی ندارد وھمه ارکان آن ولوباوق

حيث نماينده واقعی مردم آمده است فقط ه دراين شرايط مدعی شود که درپارلمان نظام مستعمراتی ب
الدين درطی پنج سال اخيرکه گروه ھای ناراضی طالبان وگلب . خودرا مورداستھزاقرارداده است

وحقانی وديگران به جنگ مسلحانه عليه ولی نعمتان سابق شان ادامه ميدھند يکبارديگرکشوربرای 
اين جنگ درماھيت . وحشيگری مبدل شده است ويرانی وجنايت وستم و مردم به جھنمی ازکشتارو

گ جھت طالبان وگلب الدين وحقانی اين جن. جنگی بين دوگروه ويادودسته ارتجاعی وضدمردم است
ميخوانند بادرنظرداشت ماھيت فکری » مقاومت ملی«نيروھای  برخالف ادعای شان که خودرا

وسياسی واھداف استراتژيک آنھا وسابقۀ سياه وجنايتبارشان عليه مردم وميھن؛ نميتوانند مدعی چنين 
شی قدرت رسيدند الکن بعدازسرکه دولت پاکستان ب آنھاچند سال قبل به کمک امريکاو. امری باشند

  .ازدستورارباب بزرگ ازقدرت خلع شدند وبارديگردرخدمت ھمين امپرياليستھا قرارخواھند گرفت
 يکی ازعلل مھم درتداوم جنگ کنونی اينست؛ زمانيکه رژيم طالبان ساقط شد وجناح ائتالف شمال 
وجناح تکنوکرات به سرکردگی کرزی دررأس دولت دست نشانده قرارگرفت؛ ديگرنفوذ وتسلط دولت 

يکه دولت پاکستان بادولت ھندوستان بادشمنی ازآنجائ. ًپاکستان بردولت افغانستان تقريبا خاتمه يافت
رسميت ه که دولت پاکستان خواھان ب» خط نام نھادديورند«له وازطرفی ھم مسأسرميبرده ديرينه ب

 خط  وھم موجوديت اقوام پشتون وبلوچ دردوطرف اين. شناختن آن ازطرف دولت افغانستان است
له دولت پاکستان يک مسأوروابط وعاليق قومی وخونی وزبانی اين اقوام باھم؛ برای طبقات حاکم و

جدی  وحياتی درطول تاريخ تشکيل پاکستان بوده است؛ ازاينرودولت پاکستان درطی سه دھه اخيرتمام 
سعی کرده است خرج داده وباتمام قواه سعی خودرا درتخريب وتضعيف پايه ھای  دولت درافغانستان ب

درافغانستان جلوگرفته وازجانب ) ازنگاه نظامی واقتصادی(تا ازيکطرف ازتشکيل دولت نيرومندی
ديگردولت دست نشانده ويا وابسته به خودش دريک افغانستان ضعيف ومحتاج به پاکستان روی کارآيد 

ستان مناسبات حسنه ھمچنان دولتی باشد که بادولت ھندو . طالبانامارت اسالمیچون دولت اسالمی و
عالوه برنفوذ وتسلط  بردولت افغانستان؛ دولت پاکستان ھدف داردتاازمنابع . ونزد يک نداشته باشد

سرشارگازونفت کشورھای آسيای ميانه استفاده کرده وبا صدورتوليدات صنعتی وزراعتی اش به اين 
بادرنظرداشت اين مسايل سلطه .  ازطريق افغانستان رادردست داشته باشد تجارتکشورھاراه ترانزيتی

 .ونفوذ درافغانستان برای طبقات حاکم پاکستان نه تنھا اھميت  استراتژيک که اھميت حياتی نيزدارد
ھرشکلی ه ًدولت پاکستان خاصتا ارتش نيرومند آن که خودرا صاحب وحاکم حقيقی اين کشورميداند؛ ب
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 وتوان برايش موجودباشد سعی ميکند تا که باشد ازاين منافع دست بردارنيست وتا جای که امکان
  .دردولت افغانستان نفوذوتسلط داشته باشد

موضوع ديگراينکه پاکستان برای دولت امريکا درمنطقه ازاھميت استراتژيک برخورداراست؛ حتی 
حيث يک ه بادرنظرداشت اينکه درآينده وجود يک روسيه  نيرومند نظامی واقتصادی وظھورچين ب

نظا می درمنطقه؛ بازھم پاکستان درحفظ منافع امريکا درمنطقه جنوب آسيا وآسيای قدرت اقتصادی و
باآنکه بخشھای ازگروه ھای  اسالمی مستقردرمناطق سرحدی درايالت . مرکزی حايزاھميت است

 بادولت مرکزی پاکستان درافتاده ودرگيرجنگ مسلحانه اند؛ اما )صوبه سرحد(شمال غربی
اين کشوردرنيمه ) تشکيل( وجود آمدنه  پاکستان ونقش دين ومذھب درببادرنظرداشت تاريخ وجودی

که توطئه دولت انگليس را بعدازختم سلط (قرن بيستم بعدازتقسيم شبه قاره ھند به دولت ھندو ومسلمان 
خاطرحفظ منافع شان ه ؛ طبقات حاکم پاکستان ب)استعماری اش درھند درزمينه نبايدازنظردورداشت

می ھم درتخديراذھان مردم پاکستان وآرام نگھداشتن آنھا وھم درشرايط مقتضی ازگروه ھای اسال
وياھردولت مخالف ديگری درمنطقه نقش مھمی ايفا ) ھندوستان(درتحريک آنھا عليه منافع دولت 
مثال بارزآن درمنطقه تشويق وحمايت فعاليت ھای گروه ھای . کرد کرده، ميکنند ودرآينده نيزخواھند

وازاين طريق درطی . وسيله دولت پاکستان درکشميرتحت سلطه ھندوستان استه انی باسالمی پاکست
نفوذ دولت پاکستان موضوع ديگر. وجودآورده استه ی را برای دولت ھند بئچندين دھه  درد سرھا
 درکشميراست وازاينطريق سعی کرده است  وناسيوناليستگروه ھای اسالمیواحزاب اسالمی در

انحراف کشاندن ه اين صورت دربه  وب مترقی وانقالبی درکشميرجلوگيری نمايد يک نيرویازتشکيلتا
جنبش آزادی خواھی مردم کشميردرجھت حصول استقالل وتشکيل نظام مترقی ومستقل نقش نھايت 

طورھمه جانبه ه چنانکه اين دولت بخش ديگرکشميرراتحت سلطه داشته وب.  منفی بازی کرده است
ھمچنان حضورگروه ھای بلوچ مخالف دولت  اسالمی ايران درداخل . ندبرخلق آن ستم اعمال ميک

  .خاک پاکستان برھمين مبنا است
درکناردولت امريکا قرارداشته » مبارزه عليه تروريسم«ً ھفت سال است که دولت پاکستان ظاھرا در

ه جانبه  مليارد دالرکمک ازدولت امريکا دريافت کرده است؛ اما ازحمايت ھ١۴ودراين مدت حدود 
طالبان افغانی وپاکستانی وگروه القاعده درجنگ عليه قوای امريکا وناتو ودولت دست نشاندۀ آنھا 

اين صورت ھرادعای که طالبان افغانی ورھبرآنھا مالعمروگلب ه ب. درافغانستان دست نکشيده است
ازسلطه امريکا کشور» دفاع ازاستقالل«خاطره الدين وحقانی بنمايند که آنھا گويا مستقل اند وب

ه جنگ اين گروه ھا باقوای اشغالگرودولت مزدوراگرازيک جھت ب. وناتوميجنگند حرف پوچی است
استراتژی دولت تحقق خواست منظوره  شان است ازجھت ديگرب خودقدرت رسيدنه خاطردوباره ب

يکا دولت پاکستان حتی باوجودبارھا ھوشدارجدی دولت امر. پاکستان درافغانستان ومنطقه است
درصورتی که دولت امريکا وشرکای آن .  دست برنداشته است ھا وحمايتھاوناتوازاين کمک

ناتوودولت مزدورآن درافغانستان خواسته باشند باطالبان وگلب الدين معامله نمايند درواقع آن معامله با 
تان يک دولت پاکسشکلی بايد منافع استراتژه وامريکا وناتوب.دولت پاکستان نيزخواھد بود

خوبی آشکاراست که دولت کرزی باموقعيت فعلی آن بدون ه ھمين حاال ب. مين کنندرادرافغانستان تأ
ودولت دست نشانده حتی اگربه . قوت ھای خارجی اشغالگرمدت کوتاھی ھم مقاومت کرده نميتواند

ه ازحمايت لحاظ نظامی واقتصادی قدرت مندترھم بشود نخواھد توانست به مقابل طالبان وگلب الدين ک
  . پاکستانی برخورداراند، مقاومت نمايد دولت پاکستان وگروه ھای القاعده وطالبان

ھمين حاال ھرقدردولت امريکا اصراردارد که دولت پاکستان طالبان پاکستانی رامھارکند، بازھم درطی 
پشاورحمله  سه ھفته اخيرطالبان چھارباربرترمينل وسايل وديپوھای امريکا وناتودرنزديکی شھر - دو

 و  وسيله باربری ونظامی وديپوھای ذخيره سالح ومھمات وسايرمواد٣٠٠خاطرآرام بيش ازه کردند وب
 حريق وغارت کاروانھای عمل. غارت بردنده وسايل ارتش ناتو وامريکا راطعمۀ حريق نموده وياب

 ممکن نيست که دولت اين.  به افغانستان ادامه دارداکماالتی ارتش امريکا وناتو پيوسته درمسيرراه 
ه يکه ب نباشند؛ ولی ازآنجائامريکا وناتوبه عمق نيات دولت پاکستان وعملکردھای دوپھلوی آن واقف

 بادرنظرداشت اھميت دارند؛نظامی حيث  قدرت ھای تجاوزگروغاصب درافغانستان ومنطقه حضور
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برخوردھای اين چنينی  وھمکاری استراتژيک دولت آن؛ درشرايط فعلیاستراتژيک پاکستان درمنطقه 
  .وعملکردھای دوپھلوی دولت پاکستان راناديده ميگيرند

بيش .  دراين اواخرکه مشکالت دولت دست نشانده وقدرتھای اشغالگردرافغانستان افزايش يافته است
ازپيش پوسيدگی وفساد نظام استعماری برمال شده وروزتا روزعامۀ مردم نسبت به وعده ھای دروغين 

غالگروتبليغات پوچ وترفندھای استعماری آنھا ودولت مزدورکرزی بی اعتماد قدرتھای اش
ھم به لحاظ  وجودآمده،ه ًاساسااين دولت استعماری ازبدوتشکيل آن باعدم مشروعيت ب.ميشوند

ساختارکل نظام وھم ازنظرترکيب جناحی آن اين دولت ازبدوتشکيل دروضعيت بحران چند دستگی 
ن فساد وبی اعتباری آن وگاھی حدت  تضادھای بين جناح ھای متشکلۀ  اين ديگربحرا .قرارداشته است

که بخشی ازآن وابستگی به دولتھای خارج ازائتالف امپرياليستی اشغالگردارند مانند جناح (نظام 
، برای قدرت ھای اشغالگربه امرغيرقابل عالجی )رھبری ربانیه ائتالف شمال وجبھه متحد نام نھاد ب

وسيلۀ مطبوعات ه اين نظام مستعمراتی باتمام تبليغات وسيعی که درطی اين ھفت سال ب.مبدل شده است
امپرياليستھای اشغالگرومطبوعات خودش درآرايش آن انجام گرفته است؛ وتبليغاتی که توسط صدھا 

ده ھا تلويزيون وراديوی که درداخل کشوربه مصرف امپرياليسم درفريب واغوای مردم  نشريه،
فرھنگی «ھمچنان بيش ازيکصد حزب سياسی وده ھا گروه وانجمن . م فعاليت ميکنندوآرايش نظا

وسيله گروه ھا ونيروھای انقيادطلب وخادم امپرياليسم وارتجاع تشکيل شده وبا شيوه ھا ه که ب» ومدنی
نفع امپرياليسم وارتجاع حاکم واغوای مردم مشغول اند؛ ه واشکال مختلف درآرايش اوضاع کنونی ب

برھمين مبناست که کرزی دراين . مردم افغانستان به اين نظام کوچکترين اعتماد وباوری ندارندديگر
اواخرتبليغات گستردۀ را درمورد برگزاری انتخابات رياست جمھوری وآغازمذاکرات باطالبان وگلب 
د الدين را به منظورختم جنگ وتأمين صلح وامنيت درکشوروسيله قرارداده تاازين طريق برای خو

راه انداختن يک انتخابات نمايشی ديگربه ه وتا زمان ب. وباداران اشغالگرش فرصت کمائی کند
ه راه اندازی به دوبارۀ کرزی ويامزدورديگری دررأس دولت مستعمراتی وبعد ب» انتخاب«منظور

که باآن. اصطالح انتخابات پارلمانی ومجالس واليتی مردم رافريب داده وبرای مدتی مصروف نگھدارند
صحبت ازروزھای آخرکرزی  گرم است ورھبری طالبان نيزآغازمذاکرات را بادولت کابل تکذيب 

مالحظه ميشود که اين دوترفند به . کرده است؛ باآنھم دولت کرزی به شدت تبليغاتش افزوده است
ونيت جانی ومالی مردم، وجنايت وستم بيکاری وفقر، بی امنی وعدم مصمنظوراغوای مردم که ديگر

وديده .  ورسوائی دولت دست نشانده به انتھا درجه رسيده است وناتوانیتجاوزگری برآنھا وبی کفايتیو
فرض ه ب. کلی عاجزمانده انده ل اين معضالت بدولت پوشالی وقدرت ھای اشغالگرھم ازحمی شود که 

بدھند؛ بازھم  يکبارديگرمردم را بااين ترفندھا فريب اگرقدرتھای اشغالگرودولت مزدورآنھا بتوانند
توانست ازاين بحران عالج  بادرنظرداشت ماھيت نظام استعماری وشرايط اشغال واستعمارنخواھند

ولوطبق  صحبتھای شان برتعداد ارتش اشغالگرنيزبيفزايند وبرنامه . ناپذيرھمه جانبه نجات حاصل کنند
ولت امريکا تشکيل منظورجنگ عليه طالبان که قراراست بامصرف ده تشکيل مليشه ھای محلی راب

  .شود، نيزعملی سازند
خود تکانی بدھند که ھيچ راه حل ه نديشند وببي  وجدیمردم افغانستان بايد ملتفت شوند ودقيق

حتی اگرمذاکراتی ھم بين . امپرياليستی ارتجاعی نمی تواند آنھارا ازاين ورطۀ ھالکتبارنجات دھد
سرنوشت سياسی وحيات اقتصادی د بازھم ه دريک دولت جمع شوندولت وطالبان صورت گيرد وھم

وھمين گروه ھای جانی ضد ملی وضدبشريت باقی ی غارتگرواجتماعی آنھا دردست امپرياليستھا
فقط اين خود مردم . خواھد ماند وطی سالھا درشرايطی مانند شرايط کنونی رنج وعذاب خواھند کشيد

مردم ماخاصتا آن روشنفکران . ت دھندافغانستان ھستند که بايد خودراازاين وضعيت ھالکتبارنجا
مردم خود واستقالل واقعی کشورشان فکرميکنند بايد اين توھمات را ازخود ه ًبينانی که واقعا ب وروشن

ازکدام  بھتراست وياکدام مزدورآنھا ديگردورکنند که کدام قدرت خارجی نسبت به کدام قدرت خارجی
الی قرارگيرد ويامزدورقدرتھای اروپائی که دررأس دولت پوشمزدورديگرشان برتری دارد 

کنونی به پارلمان بروند وازاين قبيل  ازمزدورامريکا بھتراست ويا کی ھا بايد درآينده عوض افراد
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اينھا ھمه تصورات بيھوده وواھی ايست که منشأ دربيخبری وناآگاھی سياسی طبقات واقشاررمردم 
. اين امريقين حاصل کنند که به آگاھی سياسی اشد نيازدارنده  بمردم ما بايد. وروشنفکران مردمی دارد

 وحيات اقتصادی سرنوشت سياسی. درھمه حال آگاھی سياسی برای مردم نھايت مھم وحياتی است
ًمستقيما به آگاھی سياسی وفرھنگ مترقی ومبارزۀ انقالبی آنھا مربوط واجتماعی مردمان يک کشور

د که سياست ويافراگيری فھم ودانش سياسی ندوراندازه توھم را بتوده ھای مردم  بايداين .  است
ًتازمانيکه ھمه مردم ويا اقالبخشھای ازتوده ھای مردم به . کارچند نخبه است، نخيراين چنين نيست

آگاھی سياسی نرسند وبامبارزات مترقی وانقالبی شان به بيداری وآگاھی سايرکتله ھای جامعه ھمت 
درقدم اول اين وظيفه ورسالت . وجودنمی آيده سی گستردۀ مردمی درجامعه بنگمارند، يک جنبش سيا

ه ًآن گروه ھا وافراد واقعا انقالبی است که صادقانه درراه مردم ونجات بشريت می رزمند، تادرجھت ب
درغيرآن ھمين طبقات . خرج داده وخستگی ناپذيرمبارزه کننده وجودآمدن چنين جنبشی سعی وتالش ب

ک وفئودال وتاجرکمپرادورونمايندگان شان ھمين گروه ھای جنايتکاروقاتل مردم ارتجاعی مال
 مردم وروشنفکرخادم امپرياليسم وارتجاع به حمايت قدرت ھای امپرياليستی غارتگربه استثماروستم

راه نجات وخالصی . غارت ميبرنده رمايه ھای کشورراب ادامه داده ومنابع وس آنھاجنايت وتجاوزعليهو
ه وکشورازاين منجالب وقھقرای که قدرت ھای امپرياليستی ونيروھا وطبقات ارتجاعی بمردم 

وجودآورده اند ورھائی ازاين ورطۀ تباھی وسياه روزی فقط مبارزه ومقاومت توده ھای مردم 
  .وروشنفکران مردمی درپرتوانديشه ھای انقالبی نجاتبخش مردمی است وبس

  !نقالبی  مردم افغانستانزنده ومستدام باد مبارزات مترقی وا
  !                                 مرگ برامپرياليست ھای اشغالگرودولت مزدورآنھا

                                                                                
  
  
 


