سیاه روز"  7اکتوبر"روز تهاجم نظامی وحشیانه امپریالیستهای
امریکائی و" ناتو" به افغانستان را محکوم کنید ودرجهت قطع
سلطه استعماری آنها وسرنگونی دولت مزدورمبارزه انقالبی را
گسترش دهید!
روز"  7اکتوبر" سال ( )2001میالدی ارتش وحشی وجنایتکارابرقدرت امپریالیستی امریکا
وامپریالیستهای متحد آن در"ناتو" کشور ویران شده افغانستان وخلق ستم دیده وبیدفاع آنرا ازفضا وزمین
مورد حمله قرارداده وطی حدود شش هفته چندین هزارتن ازخلق مظلوم راکشته ومجروح کردند
وویرانیهای گسترده ببارآوردند .امپریالیسم امریکا درجهت تطبیق نقشه های سلطه جویانه واستعماری
اش درکشورهای تحت سلطه ازجمله افغانستان ،حمالت انتحاری بربرجهای مرکزتجارت جهانی
وپنتاگون راجهت رسیدن به اهداف پلید امپریالیستی اش تمسک قرارداد .دولت امریکا بعد ازوقوع این
حادثه که حدود سه هزارتن درآن کشته شدند ،بیدرنگ گروه "القاعده" برهبری اسامه بن الدن راکه
درافغانستان تحت حمایت رژیم طالبان قرارداشت ،متهم درجه اول دراین واقعه قرارداده وبرنامه
عملیات نظامی گسترده راجهت حمله به افغانستان وسرکوب این گروه ورژیم طالبان تدارک کرد.
ازهمان ساعت اول وقوع واقعه (  11سپتمبر) ماشین تبلیغات امپریالیسم امریکا ومتحدین اروپائی آن
بکارافتاد تا افکارمردم امریکا ومردمان کشورهای اروپائی وسایرکشورهای متحد شان رادرسراسرجهان
به این موضوع آماده کنند که القاعده منحیث "قوی ترین تشکیل تروریستی"گویا جهان را مورد تهدید
قرارداده است! درحالیکه دولت امریکا تا کنون درباره علل اصلی این حادثه اسناد ومدارکی که بتواند
برای کارشناسان واقعبین وبیطرف درجهان قانع کننده باشد ،نتوانسته است ارایه دهد .دولت امریکا
تهاجم نظامی جنایتکارانه را برافغانستان زیرنام« جنگ جهانی علیه تروریسم» آغازکرد .نیروهای
ارتش امریکا ازفضا ونیروهای مزدور" ائتالف شمال" ازطریق زمین «مواضع» دولت طالبان را مورد
حمالت پیهم قرارداده وبا فروریختن روزانه دهها تن بمب برسر مردم افغانستان ویرانیهای گسترده
بوجود آورده وتعداد زیادی را بقتل رساندند .ارتش جنایتکارامریکا علیه مردم افغانستان ازبمبهای خوشه
ای ومواد رادیواکتیونیزاستفاده کرد.وطبق گزارشات وشواهد همان روزها؛ ارتش امریکا درجریان
عملیات نظامی اش تاحدامکان ازقتل سران رژیم طالبان والقاعده خودداری کرد تا ازآنها دراهداف
بعدی اش استفاده کند .رهبران خاین ،وطن فروش وجنایتکار" ائتالف شمال"که بارژیم طلبان درگیرجنگ
بودند ،ازتجاوزنظامی امپریالیسم امریکاوناتوبه افغانستان باخوشی استقبال کرده ودرکشتارخلق وویرانی
کشوردرکنارارتشهای متجاوزواشغالگرقرارگرفتند وتهاجم نظامی امریکا به افغانستان حیات دوباره به
آنها بخشید.بعد ازسقوط رژیم طالبان ارتش(  )150هزارنفری امریکا وناتو افغانستان را به اشغال نظام
درآورده وبه مستعمره کشیدند .دولت امریکا ومتحدین آن وملل متحد کنفرانس " بن "را دایرکردند
ودولت دست نشانده ای ازگروه های ارتجاعی جنایتکارووطن فروش مانند گروه های جهادی ،ملیشه
های مزدورروسی،حزب سوسیال شئونیست"افغان ملت"،عناصری ازباندهای خلقی
پرچمی،سازائی،سفزائی،تعدادی ازتکنوکراتهای خاین به خلق وکشور ،وطن فروشهای«سازمان رهائی-
راوا» ،تحت ریاست حامد کرزی خاین وخود فروخته (شاه شجاع سوم) تشکیل کردند .اما حاکم اصلی
درافغانستان سفارت امریکا درکابل بوده وهست .دولت دست نشانده به لحاظ ماهیت طبقاتی نماینده
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوراست .وحتی نهادهای وابسته به امپریالیسم جهانی آن را یکی
ازفاسدترین ونا کارآمدترین دولتها درجهان می دانند .رشوت وفساد واختالس دردستگاه دولت بیداد می
کند ،اموال ودارائیهای عامه و صدها هزارجریب زمین دولتی وعامه توسط اراکین دولت غصب شده
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وبخش بزرگی ازعوایدگمرکها توسط مامورین دولت دزدی می شود ،سران دولت مزدوروقوماندانهای
جهادی وشبکه های قاچاق مواد مخدرمربوط به آنها ساالنه میلیاردها دالردزدی می کنند .به همین
صورت سران ارتشهای امریکائی وانگلیسی ساالنه ده ها میلیارد دالرازعاید کشت خشخاش وتولید
تریاک وهیروئین درافغانستان به جیب می زنند .اقتصاد کشوردراکثربخشها ،ماهیتا ً یک اقتصاد مافیائی
است .صدها کارخانه صنعتی بزرگ وکوچک مربوط به بخش بورژوازی صنعتی کشورطی یک ونیم
دهه آخرورشکست شده اند .تعداد معتادین به مواد مخدربه دومیلیون تن رسیده است .فقروگرسنگی،
بیکاری وشیوع امراض مکروبی وپرازیتی ازجمله توبرکلوزوایدزومالریا بیداد می کند .رهزنی،
اختطاف ،تجاوزبه کودکان توسط باندهای تبهکاروابسته به عالی رتبه های دولت مزدور به رقم باالی
رسیده است ،بخش اعظم ازده ها میلیارددالر« کمکهای» که بنام مردم افغانستان طی چهارده سال
آخرتوسط کشورها ونهادهای امپریالیستی صورت گرفته توسط اراکین دولت مزدورونماینده های
کشورهای امپریالیستی دزدی واختالس شده است.ارتشهای اشغالگرطی چهارده سال زیرنام «جنگ
علیه تروریستهای القاعده وطالبان» هزاران تن ازمردم ماراکشته وهزاران تن را معلول ومعیوب کرده
اند ،انواع ستم واجحاف وتوهین وتحقیربوسیله ارتشهای اشغالگروارتش دولت مزدورعلیه خلق مظلوم
افغانستان صورت میگیرد .ده ها هزارکودک ازطریق گدائی وانجام کارهای شاقه نان بخور ونمیری
پیدامی کنند .صد ها هزارمعلول جنگهای غارتگرانه امپریالیستها علیه خلق افغانستان وجنگهای
خانمانسوزبین باندهای ارتجاعی اسالمی ،به منجالب فقروگدائی کشیده شده اند ،حدود نیمی ازنفوس
افغانستان در فقروگرسنگی ،بی سرپناهی وشرایط نهایت رقتباری زندگی می کنند .ستم مردساالرانه
برزنان بشکل گسترده اعمال می شود ،حدود چهارمیلیون تن ازمهاجرین کشوردرپاکستان وایران
وکشورهای دیگرامکان بازگشت بوطن را نیافته اند.ودرشرایط رقتباری تحت ستم فئودال کمپرادورهای
این کشورها زندگی می کنند .محیط زیست خاصتا ً درشهرهای بزرگ ازجمله شهرکابل نهایت آلوده
است وساالنه صدها تن باثرآلودگی هوا جان میدهند؛ ولی دولت دست نشانده وامپریالیستهای
اشغالگرکمترین توجهی به آن نکرده وبه چپاول وغارتگری مشغول اند .امنیت ومصئونیت جانی ومالی
برای مردم وجود ندارد.اینها وده ها مورد دیگرازجنایات واجحافات امپریالیستهای اشغالگرودولت دست
نشانده آنها درکشوروجوددارند .آنچه بصورت فشرده تذکارداده شد ،ارمغان استعماروامپریالیسم برای
مردم افغانستان است.
اوضاع کنونی افغانستان و"جهنمی" که مردم مادرآن عذاب می کشند ،نتیجه ای حدود چهاردهه
تجاوزات واشغالگریها وجنایات امپریالیستهای روسی وامریکائی واروپائی ودولتهای ارتجاعی پاکستان
وایران وعربستان سعودی وخیانتهاووطن فروشیها وجنایات باندهای خلقی پرچمی وباندهای جهادی
وملیشه ای ودیگرهمسنخان آنهاخاصتادریک ونیم دهه آخرمی باشد.همچنین براساس"پیمان
استراتیژیک"(بخوان معاهده ننگین استعماری) که بین امپریالیسم امریکا ودولت دست نشانده به امضا
رسیده است ،قراراست که وضعیت اشغال نظامی وتسلط استعماری امریکا وناتوبرای ده سال
دیگرنیزادامه یابد.شرم برآن «روشنفکران» وگروه های ارتجاعی ومزدورامپریالیسم که شرایط اشغال
نظامی وسلطه استعماری امریکا وناتورا«افغانستان نوین» تبلیغ می کردند وبه شیوه های مختلف با
تبلیغات واهی خلق ناآگاه افغانستان رامتوهم ساخته واغوامی نمایند .این خاینین خود فروخته اشغال
نظامی وسلطه استعماری را«آبادی کشور» و«فرصت مناسب» برای مردم تبلیغ کرده ومی کنند .دولت
پوشالی به سرکردگی غنی احمدزی وعبدهللا این خود فروخته های خاین دربحران عمیقی گرفتاراست.
دوجناح تشکیل دهنده این دولت که دارودسته ها وعناصرارتجاعی ووطن فروش وجنایتکارازتعلق
ملیتهای مختلف را دربرمی گیرد برسرتقسیم مقامهای دولتی باهم اختالفات شدیدی دارند .هریک ازاین
دوجناح به شیوه ها واشکال مختلف همدیگررا تخریب می کنند واین وضعیت حتی اموردولت دست
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نشانده را به رکود مواجه ساخته است .گفته می شود که عناصری دررده های باالی دولت مزدور
موجود اند که باگروه های طالبان وحقانی وگلب الدین همکاری می کنند .این عناصربه شمول افراد
نفوذی طالبان دردرون ارتش وپولیس زمینه حمالت غافلگیرانه به نیروهای دولت مزدورراازبیرون
وضربت زدن ازدرون را برای این گروه هاآماده ساخته اند .وارتش پوشالی یکی ازمنابع عمده اکماالت
نظامی گروه های طالبان وحقانی می باشد.وسقوط ولسوالیهای مختلف دریکسال اخیروسقوط چندروزقبل
والیت قندوزبوسیله طالبان برهمین اساس صورت گرفته است .وتصرف کوتاه مدت ولسوالیها وشهرهای
بزرگ منبع عمده غارتگری اموال ودارایهای دولت مزدورواموال ونقد وجنس اهالی این مناطق می
باشد .بعالوه جنایاتی که این گروه های وحشی مزدورامپریالیسم ودولت ارتجاعی پاکستان
بمظورانتقامگیری ازمردم انجام می دهند که تجاوزبرزنان توسط نیروهای طالبان درقندوزازاین جمله
اند .مسلم است که این گونه تسلط گسترده برشهرهای کوچک وبزرگ بدون همکاری ازدرون دستگاه
دولت پوشالی وارتشهای اشغالگربرای این گروه ها امکان پذیرنیست .اکثریت بزرگ افراد ارتش دولت
پوشالی افرادی هستند که به سبب بیکاری ومعاش نسبتا ً مناسب که ازجانب دولتهای اشغالگرپرداخته می
شود ،به آن می پیوندند .ولی ساالنه چندین هزارتن آنها دوباره صف ارتش وپولیس را ترک می کنند.
ویکی ازعلل پیشرفتهای نیروهای طالبان وگروه های مزدوردیگردرجنگ علیه دولت مزدوراینست که
تعداد زیادی ازعساکرونیروهای پولیس با انگیزه واراده قوی نمی جنگند .نیروهای مزدورطالبان
وحقانی دارای مهارتهای جنگ چریکی هستند که توسط استخبارات نظامی دولت پاکستان به آنها آموزش
داده می شود وهمچنین نقشه های عملیاتی وتاکتیهای جنگی آنها ازطرف " آی اس آی" با مهارت طراحی
می شود وازطرف دیگرمعاشهای بلند دالری که این نیروهای مزدور دریافت می کنند بعالوه سهمی که
ازغارتگریها ودزدیها درجریان جنگ بدست می آورند وبحکم دساتیرشریعت اسالم آنرا"غنیمت جنگی
" می دانند".سورۀ هشتم قرآن حق گرفتن غنایم جنگی وترتیب تقسیم آنرا روشن می کند .سرداران اسالم
این سوره راغالبا ً قبل ازجنگ می خواندند تا شوروحرارت جنگجویان اسالم را برانگیزند .مفهوم غنیمت
جنگی شامل هرگونه اموال منقولی که به هنگام جهاد به دست مسلمانان افتد می گردد؛ غنیمت جنگی
ازدامها ،اسبان ،اموال گوناگون ،طال ،نقره ،البسه ....واسیران اعم ازمرد وزن می شود).کتاب اسالم
درایران ازهجرت تا پایان قرن نهم هجری)"[ .کنیزدانستن زنان اسیرشده وتجاوزبه آنها توسط گروه
داعش وامثال آن "مجوزشرعی" دارد .صدها زن شیعه سوری وزنان ایزدیهای عراقی توسط باندهای
جنایتکارواوباش ووحشی" داعش" ودیگرگروه های اسالمی نیزبا استفاده ازدساتیرشریعت اسالمی
صورت می گیرد که بعد از« فتح مناطق دشمن» وکشتن مردان ،زنان وکودکان آنهارا به عنوان غنیمت
جنگی تصرف کرده وبه فروش می رسانند .وبازارهای برده فروشی زنان دروالیات تحت کنترول
داعش درسوریه وعراق(الگویی ازبازارهای برده فروشی مکه ومدینه درزمان صدراسالم وصده های
دیگردرحکومت اسالمی است) اسناد انکارناپذیری اند .وبه همین صورت اختطاف بیش ازچهارصد زن
ودخترعیسوی درنیجریه توسط باندهای اسالمی اوباش وجنایتکاربنام"بوکوحرام"نیزبرهمین اساس
صورت گرفته است]البته انگیزه های ایدئولوژیکی« شهادت ورفتن به بهشت» برای افراد طالبان
ودیگرگروه های اسالمی دراین جنگ غارتگرانه نها نیزمطرح است .موضوع دیگرشیوه برخورد ارتش
امریکا وارتش ناتو باطالبان والقاعده وحقانی وگلب الدین است .جنگ ارتش امریکا وناتوعلیه این نیروها
بیشترجنبه تحدیدی دارد تا نابود کننده .زیرا گروه های القاعده  ،طالبان ،حقانی ،گلب الدین ودیگران
ازجمله دست پرورده های" آی اس آی"و سازمان" سیا" امریکا هستند که ازاینها وگروه های جهادی
درجنگ علیه ابرقدرت رقیب (سوسیال امپریالیسم شوروی) استفاده کردند .بعدازتشکیل دولت اسالمی
طالبان درافغانستان مخالفت بین گروه القاعده برهبری اسامه بن الدن با رهبری دولت عربستان سعودی
ودولت امریکا موجب گردید که گروه القاعده درچند مورد منافع امریکا را مورد حمله قراردهد .واین
نافرمانیهای گروه القاعده سبب گردید که دولت امریکا این گروه را تاحدی سرکوب نماید.واقعه(
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11سپتمبر )2001تمسکی شد برای دولت امریکا تا این گروه ها را باشدت بیشتری سرکوب کرده ورژیم
طالبان را سقوط دهد .ارتش امریکا وناتوطی چهارده سال جنگ درافغانستان بیشترمصروف دستگیری
ویا قتل افرادی ازاعضای القاعده و طالبان بوده اند که روحیه تسلیم پذیری نداشته وبرای شان خطرناک
تشخیص داده اند .امریکا وناتودراساس نقشه ای برای نابودی کامل این گروه هاندارند ومنظورآنهامطیع
ساختن آنهاست تا دراهداف بعدی ازاین نیروهای جنایتکارو" کارکشته" استفاده کنند .جنگ ارتش امریکا
وناتوطی چهارده سال درافغانستان علیه گروه طالبان وحقانی وگلب الدین والقاعده بیشتربه منظورعقب
زدن این نیروها ازمناطق مختلف افغانستان بعقبگاه آنها درپاکستان بوده نه سرکوب جدی ونابودی
آنها .وبرخورد دولت دست نشانده دربرابرنیروهای طالبان وحقانی وگلب الدین نیزدرموارد زیادی
برهمین منوال بوده وهست .وازهمیرونیروهای طالبان والقاعده بیش ازقبل نیرومندشده اند .طی چهارده
سال اخیردراین جنگ جنایتکارانه این مردم ستمدیده ومصیبتزده افغانستان هستند که مورد حمالت هوائی
وزمینی ارتشهای اشغالگر وارتش دولت مزدورقرارگرفته وکشته وزخمی می شوند.دولت امریکا
ازیکطرف عوامفریبانه برای سرمال عمررهبرطالبان پنج میلیون دالرجایزه تعیین کرده بود وازجانب
دیگرطی چندین سال روابط مخفی وعلنی با گروه طالبان داشته ودارد .امپریالیسم امریکا جهت سرکوب
وسقوط رژیم قزافی ازگروه القاعده وگروه طالبان افغانستان وطالبان پاکستانی ودیگرگروه های اسالمی
ازکشورهای مختلف جهان استفاده کرد.همه این گروه ها بوسیله"سیا" امریکا ودولتهای ترکیه وعربستان
وقطرمسلح شده وبه لیبی انتقال داده شدند .وبعد این گروه های وحشی وجنایتکارمزدور را جهت
سرنگونی رژیم بشاراسد به سوریه بردند .این گروه های اسالمی منحیث جاده صافکن تجاوزات نظامی
وتحقق اهداف وتطبیق نقشه های استعماری امپریالیسم امریکا ومتحدین آن خاصتا ً درکشورهای اسالمی
عمل میکنند.گروه داعش درسوری وعراق،جبهه النصره واحرارشام درسوریه،گروه الشباب
درسومالی،گروه وکوحرام درنیجریه ،القاعده دریمن ،طالبان درافغانستان وپاکستان وشاخه های ازجریان
"اخوان المسلمین" درکشورهای لیبی وسوریه وعراق ویمن درجهت به بیراهه کشاندن مبارزات آزادی
خواهانه خلقهای کشورهای اسالمی وضربت زدن به جنبشهای انقالبی ومترقی دراین کشورها وتأمین
منافع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورودرراستای اهداف استعماری امپریالیسم امریکادولتهای
عضوناتو ومتحدین آنهادرمنطقه ازجمله عربستان وقطروترکیه می جنگند.جنگ کنونی امریکا وائتالف
تحت رهبری آن«علیه داعش» نه به منظورنابودی داعش که به منظورتضعیف وتحدید ومهار تندرویهای
آنست .واین شیوه جنگ ارتش امریکا ومتحدین آن علیه داعش طی یکسال اخیربدفعات این هدف
امپریالیسم امریکا وناتو را باثبات رسانده است که ارتش امریکا علیه مواضع داعش بیشترمانورانجام
میدهد تاعملیات نابود کننده .امپریالیستهای غارتگربا تبلیغات گسترده بخشهای ازتوده های عوام را
درکشورهای خودی وکشورهای دیگرچنان متوهم ساخته اند که تصورمی نمایند دولت امریکا ومتحدین
آن چنانکه تبلیغ می کنند واقعا ً جهت سرکوب و نابودی "داعش" ودیگرگروه های اسالمی« افراطی»
عملیات نظامی انجام میدهد .درحالیکه شواهد ومدارکی موجوداند که سرویسهای استخباراتی امریکا،
ترکیه  ،عربستان وقطر ،اسرائیل وانگلستان درآموزش نظامی وتسلیح وتجهیزاین گروه های جانی
وضدبشریت خاصتا ً داعش نقش دارند .چند ماه قبل یک کمپ آموزش نظامی" داعش" که بوسیله موساد
اسرائیل صورت می گرفت توسط دولت هسپانیه برمال گردید .مسئله تداوی مجروحین داعش درشفاخانه
های تل ابیب ونقل وانتقاالت افراد داعش وسالح ومهمات برای آنها توسط سرویس اطالعاتی دولت
ترکیه به سوریه باربارازشبکه های خبری مختلف منتشرگردیده است .چنانچه گروه القاعده یک ونیم
دهه قبل زمینه تجاوزواشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان را برای امپریالیستهای امریکائی
ومتحدین آن آماده کرد.اکنون داعش این زمینه رادرشرق میانه خاصتا ً درکشورهای سوریه وعراق آماده
کرده اند  .ودرآینده درمناطق دیگرزمینه را برای مداخله وتجاوزواشغال نظامی وتسلط استعماری آنها
آماده خواهند کرد .امپریالیسم امریکا طی یکسال اخیرباربارازاین مطلب سخن گفته است که عملیات
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علیه داعش درازمدت است .با درنظرداشت اهداف استعماری امپریالیسم امریکا درمنطقه شرق میانه؛
ازاین گفته بوضوح استنباط می شودکه حضور نظامی امریکا وناتودرشرق میانه طوالنی مدت است.
ورنه چگونه ممکن است که ( )60دولت امپریالیستی وارتجاعی منجمله امریکا ،فرانسه وانگلستان
ودیگرکشورها که همه دارای ارتشهای نیرومند باسالح های مدرن ومؤثرهستند وطی یکسال نتوانسته
اند(درواقع نمی خواهند) داعش را شکست دهند! .مالحظه می شود که داعش هرروز با سالح های
جدید ومؤثر مسلح شده وبا امکانات نظامی ومالی گسترده به جنگ علیه دولتهای سوریه وعراق ادامه
می دهد .تبلیغات گمراه کننده امپریالیستهای امریکائی وناتومبنی برجنگ علیه داعش ودیگرگروه های
اسالمی همسنخ آن وسرکوب ونابودی آنها همه ترفندها ونیرنگهای استعماری وامپریالیستی است که
امپریالیسم امریکا ومتحدین آن درجهت اغوای توده های عوام کشورهای خودی وکشورهای شرق میانه
وسایرکشورهای جهان استفاده می کنند.اکنون درافغانستان شرایط جدیدی ازتشدید حمالت ووحشیگریهای
باندهای ارتجاعی اسالمی آغازشده است .گروه "داعش" درکنارگروه های طالبان وحقانی وگلب الدین
فعالیت های جنایتکارانه راعلیه خلق افغانستان بیش از پیش شدت بخشیده اند .اهداف این گروه هانه
تنهاادامه جنگ وویرانی وتباهی درافغانستان است که کشاندن آن به کشورهای آسیای میانه وازآنجا به
اهداف دیگری (امپریالیسم فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم چین) نیزمی باشد .وخلقهای کشورهای
آسیای میانه مانند خلق افغانستان درآتش این جنگهای ارتجاعی تباهکن درآینده خواهند سوخت.
تقریباًدرهمه کشورهای آسیای میانه ومناطق مسلمان نشین درفدراسیون روسیه وچین ،زمینه های نفوذ
این لشکریان اسالم ازگذشته موجود اند .ایجاد پایگاه نظامی درافغانستان توسط امپریالیسم امریکا
وناتودرجهت اهداف سلطه گرانه درازمدت آن دراین مناطق است .با نیرومند شدن سوسیال امپریالیسم
چین وامپریالیسم فدراسیون روسیه ،رقابت بین امپریالیسم امریکا واین دوقدرت امپریالیستی(خاصتا ً
فدراسیون روسیه) تشدید شده است وامریکا سعی می کند تا ازاین گروه های اسالمی درخلق اغتشاش
وناآرامی درمناطق مسلمان نشین این دورقیب امپریالیستی اش استفاده کند.
خلق افغانستان بایدبیدارشوندوبیش ازاین فریب تبلیغات گمراه کننده دولت مزدوروامپریالیستهای
اشغالگروسایرگروه های ارتجاعی مزدورامپریالیسم را نخورند .نهادهای بنام «جامعه مدنی» و" ان
جی او" ها که تعداد آنها به بیش ازچهارهزارمی رسد ،درعرصه های مختلف جامعه فعالیت دارند واز
طریق بنگاه های نشراتی وسیعی که دراختیاردارند توده های مردم را فریب داده واشغال نظامی وسلطه
استعماری امپریالیستهای امریکا وناتو راتوجیه می کنند .همه این نهادهای امپریالیستی وارتجاعی
درجهت پیشبرد برنامه های امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورواغوای توده های خلق ایجادشده
اند.همچنین مردم ماباید هوشیارباشند وفریب تبلیغات گمراه کننده و«مخالفتهای» ظاهری ازجانب گروه
های «مترقی نما» مانند«راوا-حزب همبستگی افغانستان»علیه دولت مزدوروقدرتهای امپریالیستی
اشغالگررانخورند؛ زیرا بین اینها تضاد آشتی ناپذیری وجود ندارد.درهمه اوضاع تشکالت وافرادانقالبی
ومترقی ،آزادی خواه ومیهن دوست درداخل وخارج کشوروظیفه دارنددرجهت افشای جنایات
امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورونیروهای مزدوروجنایتکارطالبان وحقانی ،گلب الدین وداعش
وآگاه ساختن توده های مردم مبارزه گسترده نمایند.خلق افغانستان برای نجات ازاین ورطه مصیبتبارواین
رنج وعذاب بی پایان ،فقط یک راه پیش روی دارند وآن آغازیک مبارزه انقالبی ومترقی گسترده تحت
رهبری نیروهای واقعا ً انقالبی پرولتری علیه امپریالیستهای اشغالگرودولت دستنشانده وگروههای
ارتجاعی اسالمی مزدوراست.
 مرگ برامپریالیستهای اشغالگرامریکا ئی وناتو ودولت دستنشانده آنها! نابود باد امپریالیسم جهانی وارتجاع نوکرآن! پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلقهای جهان علیه امپریالیسم وارتجاع!5
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