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 ردم والیت هرات حوت" م 24قیام " سالروز سی وهشتمینبمناسبت   

رژیم  حاکمیت و شجاعانه قیام کرده مردم والیت هرات ( خورشیدی1357ماه حوت" سال)  24"  بتاریخ

 شورش. سقوط دادند درشهرهرات وچهارده ولسوالی مربوطه آن را «موکراتیک خلقحزب د»کودتائی 

نه نتیجه استبداد وحشیا، لسوالیهای کشورووسایروالیات و ، والیت بادغیسهراتمردم دروالیت همگانی 

سال ثور" 7فاجعه بار" ی ها بود که بعد ازکودتای پرچم« خلقی»فاشیسم حکومت باندهای مزدورو

ه نماینده طبقدرماهیت  . این رژیمخلقیک بود ونه نه دموکراتی کودتائی ند.رژیم( برقرارکرد1357)

ی طد که ودشمن خلق ومیهن بو «شوروی» کرسوسیال امپریالیسمبوروکرات کمپرادورونوبورژوازی 

پرچمی « لقیخ» ه اثبات رسید. رویزیونیستهایهرچه بیشتربحاکمیت سیاه وفاشیستی آن  چهارده سال

« یشورو» همکاری مستقیم دستگاه جاسوسی دولت سوسیال امپریالیسم  طی یک کودتای خونین با

کردند. رویزیونیستهای شیاد سرنگون کرده وحکومت خودرا اعالم داوود( راسابق شان) ولینعمت رژیم 

 «انقالب»را کودتای نظامی  وتعدادی ازتحصیل کرده های عقبمانده  جهت اغوای توده های خلق نا آگاه

م ارضی را رفورخوانده وچند رفورم روبنائی و« دموکراتیک» ورژیم فاشیستی وضدمردمی شان را

که   وکارگران فالحتی منافع دهقانان فقیروبیزمینتأمین جهت نه به نهاآ «ارضی  رفورم». کردنداعالم 

ت صور های روسیسوسیال امپریالیست سود سرمایه هایتأمین وبروفق منافع واهداف طبقاتی رژیم 

مورد ضربت قرارگرفت؛ لیکن دولت  تا حدی طبقه فئودال "ارضی اگرچه با این " اصالحات گرفت.

 ازاین طریقو هگترین مالک زمین مبدل شدکودتائی با تصاحب هزاران جریب زمین درجه اول به بزر

ن خش بزرگی ازدهقانادرابتدا ب .قرارمی داد شدیدفالحتی رامورداستثمار بزرگی ازکارگران های کتله

 ک شدنبا مالو قرارگرفته رژیم حاکم یبانهوعوام فر «مترقی»بظاهربیزمین تحت تبلیغات وشعارهای 

موجب  ژیمر استبداد فاشیستی ووحشت سبعانه اختناق و دچارخوشبینی زودگذرشدند؛ لیکنقطعه زمینی 

دستگیریهای گسترده وشکنجه آغاز. با گردیدازجمله دهقانان  مردم بزرگ کتله هاینارضائی وانزجار

روزتا روزبرخشم ونفرت اکثریت قاطع توده های خلق با رژیم، مخالفت « بجرم» م هزاران تن واعدا

شورشها وقیامهای ) های شدیدوزمینه برای عکس العمل واقشارجامعه علیه رژیم افزوده وسایرطبقات

ای توده ه "حق استبرشورش علیه هرناحقی ازآنجایکه"  درسراسرکشورآماده گردید. (خودجوش مردم

 لقیضد خ رژیم های وحشیانهستم وبیدادگریجنایات و هکشورعلی ولسوالیچندین مردم درچند والیت و

 شورش کردند. 

 «قیخل»د علیه رژیم خاین وجال گسترده ترین وخونین ترین قیامها هرات ازجملهحوت" والیت  24قیام" 

درشهروولسوالیهای والیت هرات بدون هیچ گونه  هزارتن ازمردم چند صدپرچمی ها بود. دراین قیام 

اشیستی ف بپاخواستند وضربات مرگباری را برحکومتبت انتقام وحشیانه رژیم شجاعانه قوازع هراسی

عمق نفرت بادغیس الیت قیام گسترده وسراسری دروالیت هرات وو. مزدوربیگانه وارد کردندو

قه درتاریخ معاصرکشورساب آشکارکرده کهرا پرچمی«خلقی»علیه رژیم باندهای  وانزجارخلق افغانستان

 24قیام" در به وحشت انداخت.دچارتب لرزه مرگ کرده وورژیم مزدورواربابان روسی آن را نداشت

 درمقابل ای بسیارابتدائیویا با سالح ه هرات توده های مردم ازجوان وپیربا دست خالیوالیت حوت" 

وحاکمیت اومت درخوروصفی ازخود نشان داده مقاکم شجاعت ورژیم حوماشینداروراکت  توپ وتانک 

ن نظامی رژیم حدود ن کردند. دراین روزماشیسرنگوووالیت بادغیس  درسراسروالیت هرات  یم رارژ

فرقه عسکری هرات تحت  آزآنجاییکه .بپاخاسته رابخاک وخون کشید خلق توده هایپنج هزارتن از

 به این شورش پیوستهومخالف رژیم  غیرخلقی پرچمی مگانی مردم قرارگرفته ونظامیانتأثیرقیام ه

نتوانست به درآن روزخونخوار دولتلهذا فرارکردند؛ نظامی وملکی دولت  ومامورین بلند رتبه
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 ودوازجانبرهبری ب خودبخودی وبدونوالیت بادغیس قیام والیت هرات و دهد.کشتاربیشترمردم ادامه 

 دارهاکه  نبودند الزم  سیاسیفراست وکفایت حایز مخالف دولت درداخل فرقه عسکری دیگرنظامیان

دراین  رنگونی رژیمونظم فرقه نظامی رادردست گرفته وازدست آورد های قیام خونین مردم که س

ندان خلقی پرچمی بشمول قوما بلند رتبه اکثریت نظامیها وملکیهایبود، حفاظت کنند؛ ازاینرودووالیت 

دولت  ؛بعد ازسقوط والیت هرات توسط توده های بپاخاسته .موفق به فرارشدندهرات ووالی  فرقه

وده دینی ومذهبی تهای وسوء استفاده ازشعار با توسل به ترفندهای شیادانه خونخواروضدمردم توانست

که برروی تانکها ودیگروسایط نظامی نصب شده بودند ، به اهالی ازطریق بلند گویها  ؛ که های مردم

شهرهرات صورت  باینو "آمده ایم شماجهت حمایت ازقندهارهستیم و ما اهالی:" می گفتند که هرات

را که به جاده ها  اغفال شدهمردم  هزاران تن اززمین وفضاقرارداده و وحشیانه رامورد تهاجم نظامی

حدود ک روزقرارداده وطی ی هدف ومسلسل با طیاره های جت جنگی وتانک وتوپ وراکتبرآمده بودند 

 بباین ترتی. ندردرا زخمی ک دفاع شهرهرات رابقتل رسانده وچندین هزارتنمردم بیبیست هزارتن از

طبق حکایتهای  شاهدان عینی سرکوب خونین گردید. وباداران روسی آنها  سفاک قیام مردم توسط رژیم

سمت از دندنازجانب میدان هوائی نظامی شیدرآن روزجتهای جنگی ؛ این سرکوب وحشیانه وخونین 

بگونه  سابق «شوروی»هرات ازجانب جمهوری ترکمنستان اتحاد  وازسمت شمال والیتشهر جنوب

یانه وحشبه طرزام، انتقامگیری ازمردم زشکست قیابعد تهاجمی شهرهرات را بمباران می کردند. 

تن ازطیفهای مختلف ازمخالفین سیاسی بالقوه واحتمالی وتوده چندین هزارازجانب دولت آغازگردیده و

اعمال شکنجه های سبعانه وبدون محاکمه بعد ازشرکت درقیام دستگیرو «بجرم» رابیگناه  های مردم 

ی والیات وقیامها ، قیام والیت بادغیسپرچمی بعد ازشکست قیام هرات« خلقی»جنایتکاران  بقتل رساند.

 ونمازگزاردن" ریش   به سبب " داشتنقشارمختلف راوا تن ازتوده های خلقای دیگرصدها وولسوالیه

به جوخه های اعدام سپردند. دستگیرو «دولت اسالمی ایران -نوکر»و «-سیا -نوکر» یواه هایبرچسببا 

ومت ان وسقوط حکفروپاشی نظام سوسیال امپریالیستی باداران شبعد ازاین مرتجعین جنایتکارولی 

گروه های جهادی وامارت برهبری  به اسالم پناه آورده وازمنادیان اسالم ودولت اسالمیننگین آنها 

ئی واروپائی امپریالیستهای امریکاحلقه غالمی  میالدی 2001اکتوبر"سال  7اسالمی طالبان شده وبعد از"

گروه های ارتجاعی وسایر "فغان ملتی"همپاله های جهادی وملیشه ای واوبا را بگوش کرده

ت ااسالمی" وحراست ازمنافع امپریالیستها وطبق سم واستعماردرجهت صیانت از"دولتامپریالینوکر

  ارتجاعی فئودال وکمپرادوربه کشتارخلق مظلوم افغانستان ادامه می دهند.

نه اینکه  نتوانست آنها را  این همه کشتاروتهدید وتخویفو های خود جوش مردمقیامسرکوب خونین  

بلکه برعکس تضاد بین توده های خلق  وادارد؛ واطاعت  دربرابررژیم ضدمردمی وخونخواربه کرنش

ژیم دشمنان عمده خلق، یعنی ربیش ازقبل تشدید گردیده ودشمنی آشتی ناپذیربین خلق  با ونظام حاکم 

 امقیسرکوب ازوبعد  درسراسرکشورشدت گرفتهوحامیان روسی آنها )درآن زمان (  پرچمی ها «خلقی»

توده  .مردمی تشکیل شدند دسته ها وگروه های مسلح،کشور هرات وخلقهای سایروالیاتوالیت  خلق

ادی زردم وتشکالت سیاسی منسوب به" جنبش دموکراتیک نوین) شعله جاوید(" ودیگرگروه های آهای م

 کردند.آغاز فاشیستجنایتکاروعلیه دولت دروالیات مختلف کشورجنگ گوریالئی را خواه ومیهندوست 

 آمدهقیامها وشورشهای خودبخودی وتشکیل دسته ها وجبهات جنگ گوریالئی درسراسرکشوربوجود

 کردند وازجانب دیگرخصومت  نیروهای امنیتی رژیم وحشی واردسنگینی برارتش و وضربات

وتوده های مردم دیگرکمترین  گسترش یافتهدرسراسرکشور رژیماز عمومی انزجارونفرت ونارضائی

ائی رضنا نظامی وگستردگی توشدت ضربا نداشتندجنایتکاروسفاک رژیم  این  به اعتماد واطمینان

 رادرآستانه سقوط قرارداد.  ها برهبری حفیظ هللا امین جالد وخاینپرچمی« خلقی»رژیم مزدور ،عمومی

مردم مظلوم را بقتل رسانده عمرننگین اش ده هاهزارتن ازازدرمدت بیست ماه اول  رژیم کودتائی
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وهزاران تن را مجروح ومعلول کرد، چندین هزارتن را درزندانهای مخوف مورد شکنجه های 

وانواع ستم ومظالم را برآنها  وحشیانه قرارداد وصدها هزارتن مجبوربفرارازکشورشدهغیرانسانی و

« یشورو» باتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم ها پرچمی« خلقی»وردوم ازحاکمیت باندهاید اعمال کرد.

 «شوروی» سلطه وحاکمیت استعماری سوسیال امپریالیسم( آغازگردید و1358" سال )جدی 6بتاریخ " 

وره با رهبری جناح پرچم ازحزب ادامه یافت. این دی کشوربرای ده سال دیگرغال نظامواش

خاین ووطن  وبعد ازوی نجیب هللا احمدزی شاه شجاع دوم() ووطن فروش خاین مزدوردررأس آن ببرک

بیش ازیک ونیم میلیون تن ازخلق  استعمارگران روسیمزدور و قرارداشت. رژیم (جالد خاد) فروش

کشته وبه همین تعداد را معلول ومعیوب کرده وده هزارتن ازمردم آزادی خواه را درزندانها مظلوم را 

را مجبوربفرارازکشورنموده وشنیع ترین جنایات تن  وحشیانه شکنجه کردند وبیش ازشش میلیون 

« خلقی» .ویران کردند ا درهمه عرصه هاوتجاوزات را علیه خلق افغانستان مرتکب شده وکشورر

سوسیال نه تنها دردوران یک ونیم دهه ازحاکمیت ننگین شان ودرزیرسلطه استعماری ا پرچمیه

دوونیم دهه دیگرتا امروزبه کشتارخلق افغانستان ادامه میدهند. ونسلهای که طی « شوروی» امپریالیسم

ضدمردم ومیهن ان وطن فروشوجدید ازتعلقات توده های خلق باید چهره های سیاه این جنایتکاران 

ین ووطن فروشان را برای توده خاینآنها وسایروهمپاله های جهادی، ملیشه ای، طالبی، "افغان ملتی" 

 .های مردم معرفی کنند

پرچمیها وآغازشورشها « خلقی» با اوجگیری نا رضائی عمومی وانزجارخلق افغانستان علیه حکومت

 نوکر کمپرادورول ووههای ارتجاعی اسالمی حافظ منافع طبقات فئوداگرجوش آنها،خودی 

دولتهای ارتجاعی پاکستان وایران وعربستان  سالح وپول وحمایتهای سیاسیباامپریالیستهای غربی  

شکیل ت سعودی وسازمانهای جاسوسی امپریالیستهای امریکائی واروپائی  درکشورهای پاکستان وایران

گمراه  مهمات وپول وتبلیغاتبوسیله سالح وشدند. این گروه های مزدوربیگانه  وارد معرکه  شده و

گروه های ارتجاعی اسالمی  قرارگرفتند. رهبری جنگ آنهادررا اغفال کرده و توده های عوام ،کننده 

 شنیع ترینی کشوررمناطق تحت کنترول شان درروستاهامنحیث جناح دیگرازدشمنان خلق ومیهن د

به لحاظ ماهیت  دادند. این گروه هالیه خلق مظلوم انجام جنایات ازکشتاروتجاوزودزدی واخاذی ع

 داشتندنه رهائی خلق وکشورخاینانه ای شان کمترین باوری ب سیاسی واستراتیژی واهداف-ایدئولوژیک

که ار« شوروی»پرچمیهاوسوسیال امپریلیسم«خلقی»افغانستان علیه رژیم  اینها جنگ مردم.وندارند

قالل وحصول است «شوروی» ال امپریالیسم وقطع سلطه استعماری سوسیبمنظورسرنگونی حکومت آنها 

برطبق ایدئولوژی وسیاست ارتجاعی واستراتیژی خاینانه شان  آغازکرده بودند؛ ملی کشوروآزادی

 تبلیغ کرده واذهان توده های خلق رانسبت به مسئله استقالل کشوروآزادی« جنگ اسالم وکمونیسم»

نوکرامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی پاکستان وایران  خلق مغشوش کردند. این باندهای

روه گوسایرازهمان ابتدا خصومت شان را علیه نیروهای منسوب به جنبش دموکراتیک نوین  وعربستان

علیه این نیروها تبلیغات سوء کرده  جنگ آشکارکرده ودرجبهات ها وافراد آزادی خواه ومیهندوست

ال پرچمی وارتش سوسی« خلقی» رژیم باندهای تل رساندند. وازجانب دیگربق وحشیانه وصد هاتن آنهارا

 وسایرآزادی خواهان نهزارتن ازافراد منسوب به جنبش دموکراتیک نوی ینچند« شوروی» امپریالیسم 

 .رساندندبقتل  را

ب سراشیپرچمی درزیرضربات مبارزه وجنگ مردم افغانستان در« یخلق»زمانی که حکومت باندهای  

مزدوروتحقق استراتیژی واهداف جهت نگهداری رژیم « شوروی»یسم ط قرارگرفت سوسیال امپریالسقو

افغانستان را موردتهاجم ( 1358جدی" سال ) 6( هزارنفری بتاریخ "120منطقه ای اش با ارتش )

؛ اما نتوانست برقرارکرد وسلطه استعماری اش رادرآورده  نظامی قرارداده وآن را به اشغال نظامی

ی ونیروهای مترق خلق افغانستان جنگ مقاومتوادارد. وانقیاد  م آزادی خواه افغانستان رابه تسلیلق خ
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 »الگرسوسیال امپریالیسمعلیه ارتش اشغ وآزادی خواه خاصتاً منسوبین " جنبش دموکراتیک نوین"

کدهه ازیبرای بیش را  جنگ توده های خلق توسعه وشدت یافته و بیش ازقبل رژیم مزدورشو« شوروی

ما ا .ندوارد نمودروسی گرودرمیدان نبرد نظامی شکست سنگینی را برارتش اشغال های دیگرادامه داد

ازیکطرف درجبهات جنگ مورد حمالت جنبش دموکراتیگ نوین" نیروهای منسوب به " ازآنجاییکه

 هایروخصمانه احزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی قرارگرفتند وازجانب دیگربخش بزرگی ازاین ن

ه شدت  ب ،ودرمنجالب تسلیم طلبی طبقاتی وملی سقوط کردندسیاسی شده -رانحرافات ایدئولوژیکدچا

رهبری  .تضعیف شده ونتوانستند سهم مؤثری درسمتدهی ورهبری جنگ مقاومت توده های خلق ایفا کنند

ودولت  «شوروی»ارتش سوسیال امپریالیسم ساما" تسلیم  -سازمان آزادیبخش مردم افغانستان"

وازسنگردشمنان  عمده طبقاتی وملی خلق علیه خلق وکشورقرارگرفتند.  پرچمیها شده « خلقی»مزدور

 مبارزات انقالبی" جنبشسوء استفاده ازنام وتاریخ با  «راوا -سازمان رهائی» تشکل رویزیونیستی 

ارتجاعی اسالمی  نمایندگان زاب جنگ با احدموکراتیک نوین" توده های خلق رااغواکرده ودرشرایط 

ی" مودرجهت پیروزی " انقالب اسال اتحاد کردهامپریالیستهای غربی نوکروطبقات فئودال وکمپرادور

 .ین وارتجاع وامپریالیسم، وارد جنگ شداهداف سوسیال امپریالیسم چوتشکیل جمهوری اسالمی وتحقق 

های ،توسط گروهی وانقالبی بودفاقدرهبری مترقکه ان جنگ مقاومت مردم افغانستباین صورت 

تمام فداکاریها وقربانیهای  خلق و ارتجاعی اسالمی مزدورامپریالیستهای غربی به شکست کشانده شده

 به شکست کشانده شد.بیگانه توسط این نیروهای جنایتکارومزدور مقاومت دراین جنگ افغانستان

 شان متحد شده« سازائی» ملیشه ای، ،ودرنتیجه باندهای ارتجاعی اسالمی با همتاهای خلقی پرچمی

 ( دولت اسالمی را تشکیل دادند.1371ودرسال ) 

 علیه رژیم خلقی پرچمیها واشغالگران روسی و دن  جنگ مقاومت مردم افغانستان به شکست کشان 

امارت اسالمی طالبان وجنایات ووحشی المی وتشکیل دولت اس ،ووحشتباربعدی آن وفواجع خونین

همچنین ، ووالیت کابل وسایروالیات کشوروکشتارده ها هزارتن ازمردم  علیه خلق افغانستان گریهای آنها

یستهای تهاجم نظامی امپریالیعنی  ، ( میالدی2001اکتوبر" سال )  7بعد ازتاریخ " اوضاع بوجود آمده 

جنگ » یسال اشغال نظامی وتسلط استعماری آنها که زیرنام کذائ 16طی امریکائی واروپائی وناتوو

روهای نیمتشکل ازدولت استعماری را بقتل رسانده وخلق کشوراز ده ها هزارتن« علیه تروریسم اسالمی

ی وگروه ها "افغان ملتی"سازائی، سفزائی ، ملیشه ای، جهادی، خلقی پرچمی،  جنایتکارووطن فروش

جنایات وستم وحشیانه ترین « ساما» و« حزب همبستگی -سازمان رهائی » ازجمله  رویزیونیستی

لق بزرگی برای خ عبرت اینها باید درس .وتعدیها راعلیه خلق مظلوم وستمدیده افغانستان انجام داده اند

مترقی کشورباید به این موضوع توجه جدی کنند که نفکران مردمی باشد. نسلهای جدید افغانستان وروش

ومترقی به پیروزی واقعی نمی رسد هیچ مبارزه آنها علیه دشمنان طبقاتی وملی بدون رهبری انقالبی 

  وشرط پیروزی مبارزات خلق یک رهبری واقعاً انقالبی پرولتری است.

ن واکنو)مردم افغانستان گروه های طالب، القاعده، حقانی، گلب الدین دشمنان  طبقاتی جناح دیگراز

ادامه رکشو انیبه کشتارخلق وویرسال اخیر کارکه طی سیزدههای وحشی وجنایتاین گروههستند.(داعش

 توسط امپریالیستهای امریکائی واروپائی لت پاکستان وبصورت پنهانیمستقیماً توسط دو ،می دهند

درافغانستان ومنطقه آنها تجهیزوتمویل شده ودرجهت اهداف غارتگرانه ای وارتجاع کشورهای اسالمی

 ،اوضاع کنونی کشورگذشته وبا درنظرداشت اوضاع چهاردهه به کشتارخلق افغانستان ادامه میدهند. 

 هرتحولی دراوضاع افغانستانظلمتباری راپیش روی دارند. زیرا خلق افغانستان سیاه روزها وسرنوشت

امپریالیستهای امریکائی وناتوودولتهای برمحورخواست ومنافع نیز درآیندهقبل  چون سالیان ومنطقه

توسط  دایمی پایگاه های نظامی اشغال نظامی وحفظارتجاعی منطقه صورت خواهد گرفت. ادامه 

روفق بناً توقف آن نیزاویا احی ه جنگ ارتجاعی وجنایتکارانه واروپائی وادام ئیامپریالیستهای امریکا
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، یران ا، هند، پاکستانجمله منافع آنی وآتی قدرتهای امپریالیستی اشغالگرودولتهای ارتجاعی منطقه از

ریکا اهداف آشکاروپنهان امپریالیسم ام روسیه خواهد بود. فدراسیونوامپریالیسم سوسیال امپریالیسم چین 

می آنها باگروه های اسالوآشکار پنهانوروابط   گونگی برخوردچو درافغانستان ومنطقه  وشرکای ناتوآن

تان بوجود پیچیده ای را برای توده های عوام افغانس وضعیت ظاهراً  ،داعشطالب والقاعده وحقانی و

 ادامهاغفالگرانه"  صلح"وترفندجنایتکارانه  سیاست ادامه جنگپیشبردلیسی راباآورده واین پا

را درکنترول  عمدتاً شهرها  نیروهای اشغالگرونیروهای دولت دست نشانده اوضاع کنونیدرمیدهند.

ولسوالیها کشور، وداعش دردوثلث ازوالیات  حقانی، القاعدهی اسالمی طالب، عگروه های ارتجادارند و

تم منجمله ودیگرانواع س شئونیستی ، ستم ملیوروستاهارا درکنترول داشته وبرتوده های خلق ستم طبقاتی

راین ازجانب دیگاعمال می کنند.  علیه توده های خلق وحشیانه ترین وجهیرا با وستم مذهبی ستم برزنان

خواهانه ومترقی  گروه های ارتجاعی وضدمردمی، بزرگترین مانع رادررشد وپیشرفت جنبشهای آزادی

 تداوم این وضعیت درافغانستان وسایرکشورها منجمله درشرق میانه. ایجاد می نمایند توده های خلق

 آن است. وگروه هایناتوامپریالیسم امریکا وشرکای ابرقدرت پلید توطئه گرانه و ازجمله نقشه های

ی استعمار گسترش وتداوم سلطهمداخالت مستقیم نظامی و اسالمی ازیکطرف زمینه را برای ارتجاعی

ایجاد کرده مترقی دراین کشورها موانع جانب دیگرعلیه جنبشهای انقالبی وفراهم کرده واز آنها

ها متحد نده آنی دست نشا ودرحمالت جنایتکارانه وسرکوب این جنبشها با نیروهای امپریالیستها ودولتها

ادی خواهانه ومترقی کست جنبش های آزشبه گمراهی کشاندن و هستند. طی چند سال اخیرما شاهد

.گروه ال افریقا وشرق میانه بوده ایمتوسط  گروه های ارتجاعی اسالمی مختلف درشم خلقهای عرب 

ها وعلیه این جنبش اده شدهقدرتهای امپریالیستی امریکائی وناتوسازمان دهای ارتجاعی اسالمی توسط 

 . بکارگرفته شده اند

وبیش ازاین فریب ترفندهای  وآزادی خواه باید بیدارشدهنفکران مترقی خلق افغانستان خاصتاً روش

ای وسازمانه  ارتجاعی واحزاب وسازمانهای سیاسی امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده

زجانب ابا ماهیت طبقاتی مشخص آن که « دموکراسی»را نخورده وبا این  رویزیونیستی اپورتونیستی و

 "ار درنظام مستعمراتی کنونی حکومت شیوه ایناعطا شده، دل خوش نکنند.اشغالگرامپریالیستهای 

Kleptocracy("ساالری ودزد)نن وفاسدتریجنایتکارترین، خاین تریزیرامی نامند؛  حکومت مافیائی 

ونوکرامپریالیسم منحیث نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورعناصروطن فروش گروه هاو

 مظلوم حاکم ساخته شده اند که جزتأمین خلق  برتوده هایامریکائی وناتو ستهای اشغالگرتوسط امپریالی

ا بومنافع باداران امپریالیست شان عمل نمی کنند. قدرتهای امپریالیستی اشغالگروگروهی  منافع شخصی 

» هزنانوران ارکجنایتاین آرای توده های خلق نا آگاه برای حاکمیت  انتخاباتهای نمایشی وغصب ترفند

 انقالبیمبارزه  ،وسیاه روزی ازاین ورطهراه نجات خلق افغانستان یگانه و می خرند.« مشروعیت

ظام ندولت دست نشانده وکالً سرنگونی  قطع سلطه استعماروامپریالیسم وسرنگونیدرجهت  ومترقی

رهبری  حتتفئودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوروتشکیل دولت دموکراتیک خلق 

 طبقه پرولتاریا می باشد.

 (میالدی 2017مارچ  14) خورشیدی  1395 سال حوت 24

 ) پوالد(
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