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          هایستامپریالیروز تهاجم نظامی وحشیانه اکتوبر" 7" سیاه روز 

  محکوم کنید ودرجهت قطع را افغانستانبه ناتو"  "وامریکائی 

را  انقالبیدولت مزدورمبارزه وسرنگونی آنها  یاستعمار سلطه

     !دهید گسترش

ارتش وحشی وجنایتکارابرقدرت امپریالیستی امریکا  ( میالدی2001اکتوبر" سال ) 7روز" 

 فضا وزمینرا ازآنویران شده افغانستان وخلق ستم دیده وبیدفاع آن در"ناتو" کشور  متحدوامپریالیستهای 

راکشته ومجروح کردند خلق مظلوم ازچندین هزارتن  ورد حمله قرارداده وطی حدود شش هفتهم

تعماری اسسلطه جویانه و درجهت تطبیق نقشه های پریالیسم امریکاوویرانیهای گسترده ببارآوردند. ام

جارت جهانی تبربرجهای مرکزحمالت انتحاری  جمله افغانستان،از شورهای تحت سلطهاش درک

وع این وقتمسک قرارداد. دولت امریکا بعد از اشاهداف پلید امپریالیستی جهت رسیدن به راوپنتاگون 

راکه "القاعده" برهبری اسامه بن الدن بیدرنگ گروه  درآن کشته شدند،که حدود سه هزارتن حادثه 

وبرنامه قرارداده  دراین واقعه اول هدرج  شت، متهمدرافغانستان تحت حمایت رژیم طالبان قراردا

تدارک کرد. وسرکوب این گروه ورژیم طالبان  جهت حمله به افغانستان راظامی گسترده نعملیات  

تبلیغات امپریالیسم امریکا ومتحدین اروپائی آن ماشین سپتمبر(  11) واقعه وقوع  ازهمان ساعت اول

 هاندرسراسرجراکشورهای متحد شان ا ومردمان کشورهای اروپائی وسایرتا افکارمردم امریک بکارافتاد

 هدیدجهان را مورد ت گویاتروریستی" وی ترین تشکیل ق"به این موضوع آماده کنند که القاعده منحیث 

واند که بت یه  اسناد ومدارکثحاداین اصلی  دولت امریکا تا کنون درباره علل درحالیکه قرارداده است!

 ریکادولت ام .نتوانسته است ارایه  دهددرجهان قانع کننده باشد،  واقعبین وبیطرف  برای کارشناسان 

ی نیروها زکرد.آغا« تروریسمجنگ جهانی علیه » افغانستان زیرنامهاجم نظامی جنایتکارانه را برت

دولت طالبان را مورد  «مواضع»ن زمیطریق " ائتالف شمال" ازمزدورضا ونیروهای ارتش امریکا ازف

ویرانیهای گسترده ها تن بمب برسر مردم افغانستان ریختن روزانه دهارداده وبا فروقر حمالت پیهم

امریکا علیه مردم افغانستان ازبمبهای خوشه جنایتکاررتش ا .جود آورده وتعداد زیادی را بقتل رساندندبو

امریکا درجریان  شات وشواهد همان روزها؛ ارتش.وطبق گزاراستفاده کردای ومواد رادیواکتیونیز

هداف تا ازآنها دراکرد ژیم  طالبان والقاعده خودداری نظامی اش تاحدامکان ازقتل سران ر عملیات

رجنگ رژیم طلبان درگیائتالف شمال"که با وجنایتکار"، وطن فروش خاین رهبران. داستفاده کن بعدی اش

وویرانی ق کرده ودرکشتارخلباخوشی استقبال به افغانستان ازتجاوزنظامی امپریالیسم امریکاوناتو بودند،

باره به حیات دوهاجم نظامی امریکا به افغانستان تاشغالگرقرارگرفتند ومتجاوزو ارتشهایرکنادرکشور

به اشغال نظام امریکا وناتو افغانستان را ( هزارنفری 150ژیم طالبان ارتش) بعد ازسقوط ربخشید.آنها 

 ایرکردندرا دکنفرانس " بن "امریکا ومتحدین آن وملل متحد  دولت درآورده  وبه مستعمره کشیدند.

 گروه های جهادی، ملیشهروه های ارتجاعی جنایتکارووطن فروش مانند گودولت دست نشانده ای از

خلقی باندهای ،عناصری از"افغان ملت"حزب سوسیال شئونیست،روسیهای مزدور

 -یسازمان رهائ»هایوطن فروش، خاین به خلق وکشور هایتعدادی ازتکنوکراتپرچمی،سازائی،سفزائی،

کردند. اما حاکم اصلی  ، تحت ریاست حامد کرزی خاین وخود فروخته )شاه شجاع سوم( تشکیل«راوا

دولت دست نشانده  به لحاظ ماهیت طبقاتی نماینده  وهست. بوده درکابل سفارت امریکافغانستان  درا

حتی نهادهای وابسته به امپریالیسم جهانی  آن را یکی و. رادوراستطبقات ارتجاعی فئودال وکمپ

دردستگاه دولت بیداد می واختالس رشوت وفساد . دولتها درجهان می دانند ونا کارآمدترین فاسدتریناز

 توسط اراکین دولت غصب شده دولتی وعامه جریب زمینها هزارصد کند، اموال ودارائیهای عامه و
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وقوماندانهای د، سران دولت مزدورمی شو دزدیدولت توسط مامورین  گمرکهای ازعوایدبخش بزرگو

 به همین. دزدی می کنندشبکه های قاچاق مواد مخدرمربوط به آنها ساالنه میلیاردها دالرجهادی و

 کشت خشخاش  وتولیدعاید سران ارتشهای امریکائی وانگلیسی ساالنه ده ها میلیارد دالرازصورت 

اد مافیائی اً یک اقتص، ماهیتاقتصاد کشوردراکثربخشها به جیب می زنند. درافغانستانتریاک وهیروئین 

 نیموطی یک کشور صنعتیبورژوازی بخش  مربوط به  زرگ وکوچک . صدها کارخانه صنعتی باست

دومیلیون تن رسیده است. فقروگرسنگی، به مواد مخدر تعداد معتادین به .آخرورشکست شده انددهه 

اد می کند. رهزنی، بیدومالریا وایدزتوبرکلوز جملهاز وپرازیتی اض مکروبیامرشیوع و بیکاری

الی به رقم با توسط باندهای تبهکاروابسته به عالی رتبه های دولت مزدور کودکاناختطاف، تجاوزبه 

نستان طی چهارده سال که بنام مردم افغا« کمکهای» ده ها میلیارددالرازبخش اعظم  رسیده است،

توسط اراکین دولت مزدورونماینده های صورت گرفته ی مپریالیستاتوسط کشورها ونهادهای آخر

جنگ »ام ی اشغالگرطی چهارده سال زیرنارتشهاکشورهای امپریالیستی دزدی واختالس شده است.

مردم ماراکشته وهزاران تن را معلول ومعیوب کرده تن ازان هزار« انالقاعده وطالب علیه تروریستهای

لوم ق مظوارتش دولت مزدورعلیه خلوسیله ارتشهای اشغالگروتوهین وتحقیربانواع ستم واجحاف اند، 

نان بخور ونمیری  شاقههای کارانجام ده ها هزارکودک ازطریق گدائی و .افغانستان صورت میگیرد

خلق افغانستان وجنگهای علیه جنگهای غارتگرانه امپریالیستها  ها هزارمعلول پیدامی کنند. صد

وس نفنیمی ازحدود  گدائی کشیده شده اند،وفقربه منجالب  ،اسالمی باندهای ارتجاعیبین خانمانسوز

ساالرانه ستم مرد می کنند.شرایط نهایت رقتباری زندگی بی سرپناهی و وگرسنگی،افغانستان در فقر

درپاکستان وایران کشورتن ازمهاجرین  حدود چهارمیلیون برزنان بشکل گسترده اعمال می شود،

ودرشرایط رقتباری تحت ستم فئودال کمپرادورهای وکشورهای دیگرامکان بازگشت بوطن را نیافته اند.

نهایت آلوده  جمله شهرکابلشهرهای بزرگ ازدرخاصتاً محیط زیست  این کشورها زندگی می کنند.

دولت دست نشانده وامپریالیستهای ؛ ولی صدها تن باثرآلودگی هوا جان میدهند وساالنهاست 

 امنیت ومصئونیت جانی ومالی. نکرده وبه چپاول وغارتگری مشغول اند غالگرکمترین توجهی به آناش

 ودولت دستامپریالیستهای اشغالگروده ها مورد دیگرازجنایات واجحافات وجود ندارد.اینها  برای مردم

 یالیسم برایوامپر، ارمغان استعماره تذکارداده شدبصورت فشردآنچه درکشوروجوددارند. نشانده آنها 

 است.مردم افغانستان 

حدود چهاردهه   درآن عذاب می کشند، نتیجه ایماکه مردم  "جهنمی"اوضاع کنونی افغانستان و 

ن اتجاوزات واشغالگریها وجنایات امپریالیستهای روسی وامریکائی واروپائی ودولتهای ارتجاعی پاکست

ووطن فروشیها وجنایات باندهای خلقی پرچمی وباندهای جهادی هاوایران وعربستان سعودی وخیانت

"پیمان براساسهمچنین دریک ونیم دهه آخرمی باشد.اصتا  وملیشه ای ودیگرهمسنخان آنهاخ

ه امضا بودولت دست نشانده که بین امپریالیسم امریکا ( استعماریننگین  بخوان معاهده استراتیژیک")

برای ده سال امریکا وناتو می وتسلط استعماریاشغال نظا وضعیترسیده است، قراراست که 

ومزدورامپریالیسم که شرایط اشغال وگروه های ارتجاعی « روشنفکران»شرم برآن .ادامه یابددیگرنیز

با  وه های مختلفیبه شو تبلیغ می کردند« نستان نوینافغا»امی وسلطه استعماری امریکا وناتورانظ

. این خاینین خود فروخته اشغال متوهم ساخته واغوامی نمایندرا خلق ناآگاه افغانستانتبلیغات واهی 

ولت دتبلیغ کرده ومی کنند. برای مردم  «مناسب رصتف»و« کشور آبادی»را ینظامی وسلطه استعمار

 دربحران عمیقی گرفتاراست.این خود فروخته های خاین  وعبدهللا پوشالی به سرکردگی غنی احمدزی

تعلق ارتجاعی ووطن فروش وجنایتکارازوعناصر دارودسته هاکه  دوجناح تشکیل دهنده این دولت 

ازاین  . هریکباهم اختالفات شدیدی دارند یدولت امهاییم مقرسرتقسب را دربرمی گیرد ملیتهای مختلف

واین وضعیت حتی اموردولت دست همدیگررا تخریب می کنند دوجناح به شیوه ها واشکال مختلف 
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 مزدور ولتد دررده های باالی  عناصریگفته می شود که مواجه ساخته است.  کودنشانده را به ر

به شمول افراد این عناصر .همکاری می کنند وگلب الدین طالبان وحقانیهای گروه با موجود اند که

  بیرونازرانیروهای دولت مزدور به غافلگیرانهحمالت  ارتش وپولیس زمینهدرون نفوذی طالبان در

 اکماالتیکی ازمنابع عمده  وارتش پوشالی. ساخته انداین گروه هاآماده  برای را درونوضربت زدن از

وسقوط ولسوالیهای مختلف دریکسال اخیروسقوط چندروزقبل ی می باشد.گروه های طالبان وحقان نظامی

ای کوتاه مدت ولسوالیها وشهره فته است. وتصرفرهمین اساس صورت گرب والیت قندوزبوسیله طالبان

دولت مزدورواموال ونقد وجنس اهالی این مناطق می  یهایده غارتگری اموال ودارابزرگ منبع عم

 امپریالیسم ودولت ارتجاعی پاکستانمزدور بعالوه جنایاتی که این گروه های وحشی باشد.

 هجمل ازایندرقندوز وهای طالبانتجاوزبرزنان توسط نیرنتقامگیری ازمردم انجام می دهند که بمظورا

ی ازدرون دستگاه این گونه تسلط گسترده برشهرهای کوچک وبزرگ بدون همکار. مسلم است که اند

دولت  افراد ارتش اکثریت بزرگ .مکان پذیرنیستبرای این گروه ها اوارتشهای اشغالگر شالیدولت پو

ه می جانب دولتهای اشغالگرپرداختبیکاری ومعاش نسبتاً مناسب که ازبه سبب افرادی هستند که  پوشالی

 را ترک می کنند. وپولیس صف ارتشدوباره تن آنها هزار لی ساالنه چندینمی پیوندند. و به آنشود، 

 هک درجنگ علیه دولت مزدوراینستوگروه های مزدوردیگر یروهای طالبان پیشرفتهای نویکی ازعلل 

طالبان مزدور نیروهاینمی جنگند. قوی  انگیزه واراده ونیروهای پولیس با عساکرتعداد زیادی از

موزش آپاکستان به آنها  استخبارات نظامی دولت که توسط وحقانی دارای مهارتهای جنگ چریکی هستند

 یحاطربا مهارت طرف " آی اس آی" وتاکتیهای جنگی آنها ازی نقشه های عملیاتهمچنین وداده می شود 

ه سهمی کمزدور دریافت می کنند بعالوه  نیروهایکه این  وازطرف دیگرمعاشهای بلند دالری می شود 

 گی جن غنیمتآنرا" اسالم وبحکم دساتیرشریعت ازغارتگریها ودزدیها درجریان جنگ بدست می آورند

 سالمان اسرداروترتیب تقسیم آنرا روشن می کند. سورۀ هشتم قرآن حق گرفتن غنایم جنگی ."" می دانند

وحرارت جنگجویان اسالم را برانگیزند. مفهوم غنیمت جنگ می خواندند تا شوراین سوره راغالباً قبل از

غنیمت جنگی  اد به دست مسلمانان افتد می گردد؛که به هنگام جه جنگی شامل هرگونه اموال منقولی

کتاب اسالم (.دمی شو دامها، اسبان، اموال گوناگون، طال، نقره، البسه.... واسیران اعم ازمرد وزناز

وسط گروه ت به آنهاتجاوزکنیزدانستن زنان اسیرشده و] ."درایران ازهجرت تا پایان قرن نهم هجری(

 عراقی توسط باندهای هایایزدی انزنزن شیعه سوری و صدهادارد.  "شرعیمجوز" آن داعش وامثال

 اسالمیشریعت دساتیربا استفاده ازدیگرگروه های اسالمی نیز" داعش" واوباش ووحشیوجنایتکار

مت غنی زنان وکودکان آنهارا به عنوان،وکشتن مردان  «دشمن فتح مناطق» رت می گیرد که بعد ازصو

وبازارهای برده فروشی زنان دروالیات تحت کنترول وبه فروش می رسانند.  تصرف کردهجنگی 

صدراسالم وصده های زمان درمکه ومدینه  الگویی ازبازارهای برده فروشی)داعش درسوریه وعراق

وبه همین صورت اختطاف بیش ازچهارصد زن انکارناپذیری اند.  سنادا دیگردرحکومت اسالمی است(

"نیزبرهمین اساس "بوکوحرامبناماوباش وجنایتکار توسط باندهای اسالمیودخترعیسوی درنیجریه 

 بانطالبرای افراد  «هشتبشهادت ورفتن به » ایدئولوژیکیالبته انگیزه های صورت گرفته است[

 د ارتشموضوع دیگرشیوه برخور مطرح است.نها نیزغارتگرانه  دراین جنگودیگرگروه های اسالمی 

 ین نیروهاا وناتوعلیه جنگ ارتش امریکااست.  والقاعده وحقانی وگلب الدین باطالبانامریکا وارتش ناتو 

دیگران و گلب الدین، حقانی، طالبان، . زیرا گروه های القاعده دارد تا نابود کننده یتحدیدبیشترجنبه 

جهادی وگروه های  اینهاسازمان" سیا" امریکا هستند که از " آی اس آی"ودست پرورده های ازجمله

المی تشکیل دولت اسعدازب .سوسیال امپریالیسم شوروی( استفاده کردنددرجنگ علیه ابرقدرت رقیب )

عودی س برهبری اسامه بن الدن  با رهبری دولت عربستان گروه القاعده  مخالفت بین طالبان درافغانستان

واین  مورد حمله قراردهد.نافع امریکا را درچند مورد م گروه القاعده موجب گردید که  ودولت امریکا

واقعه) .نماید را تاحدی سرکوباین گروه کا دولت امریکه ه سبب گردید قاعدگروه ال یافرمانیهان
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ا باشدت بیشتری سرکوب کرده ورژیم تا این گروه ها ر امریکا دولت برای ی شد( تمسک2001سپتمبر11

 یریدستگ ارتش امریکا وناتوطی چهارده سال جنگ درافغانستان بیشترمصروف طالبان را سقوط دهد.

اک ی نداشته  وبرای شان خطرنپذیر تسلیمروحیه که  بوده اند اعضای القاعده و طالبانافرادی از ویا قتل

ندارند ومنظورآنهامطیع نابودی کامل این گروه هانقشه ای برای امریکا وناتودراساس . تشخیص داده اند

امریکا  جنگ ارتش " کارکشته" استفاده کنند.جنایتکارو اختن آنهاست تا دراهداف بعدی ازاین نیروهایس

عقب بیشتربه منظور گروه طالبان وحقانی وگلب الدین والقاعدهعلیه  طی چهارده سال درافغانستانوناتو

ودی ونابجدی   سرکوب نه بودهبعقبگاه آنها درپاکستان  افغانستان  مناطق مختلفاین نیروها از زدن

درموارد زیادی انی وگلب الدین نیزوبرخورد دولت دست نشانده دربرابرنیروهای طالبان وحقآنها. 

ه طی چهارد نیروهای طالبان والقاعده بیش ازقبل نیرومندشده اند.ازهمیروو .بوده  وهست برهمین منوال

ت هوائی حمالستان هستند که مورد افغان این مردم ستمدیده ومصیبتزدهاین جنگ جنایتکارانه سال اخیردر

 امریکادولت .لگر وارتش دولت مزدورقرارگرفته وکشته وزخمی می شوندوزمینی ارتشهای اشغا

جانب زن دالرجایزه تعیین کرده بود وامال عمررهبرطالبان پنج میلیوازیکطرف عوامفریبانه برای سر

داشته ودارد. امپریالیسم امریکا جهت سرکوب  نی با گروه طالبانروابط مخفی وعلدیگرطی چندین سال  

اسالمی  گروه هاین پاکستانی ودیگرقزافی ازگروه القاعده وگروه طالبان افغانستان وطالبا وسقوط رژیم

ان بستعرترکیه و هایدولت"سیا" امریکا وهمه این گروه ها بوسیلهاستفاده کرد. ازکشورهای مختلف جهان

را جهت مزدور یتکارجناوحشی ومسلح شده وبه لیبی انتقال داده شدند. وبعد این گروه های وقطر

ی کن تجاوزات نظاماین گروه های اسالمی منحیث جاده صافژیم بشاراسد به سوریه بردند. سرنگونی ر

ی مخاصتاً درکشورهای اسالامریکا ومتحدین آن  امپریالیسموتحقق اهداف وتطبیق نقشه های استعماری 

الشباب  گروهدرسوریه،ه النصره واحرارشام جبهوعراق، درسوری داعش .گروهکنندعمل می

ان وشاخه های ازجریدرافغانستان وپاکستان طالبان  دریمن، قاعدهلا نیجریه،دروکوحرام درسومالی،گروه 

آزادی به بیراهه کشاندن مبارزات  درجهتیمن ولیبی وسوریه وعراق  "اخوان المسلمین" درکشورهای

 دراین کشورها وتأمین جنبشهای انقالبی ومترقی خواهانه خلقهای کشورهای اسالمی وضربت زدن به

 دولتهایامریکا استعماری امپریالیسماهداف درراستای طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو منافع

ئتالف اامریکا وجنگ کنونی ستان وقطروترکیه می جنگند.عربدرمنطقه ازجمله عضوناتو ومتحدین آنها

های تندروی ومهار داعش که به منظورتضعیف وتحدید نه به منظورنابودی «علیه داعش»آنتحت رهبری 

این هدف  شیوه جنگ ارتش امریکا ومتحدین آن علیه داعش طی یکسال اخیربدفعاتاین آنست. و

ورانجام مانرعش بیشتاست که ارتش امریکا علیه مواضع دا امپریالیسم امریکا وناتو را باثبات رسانده

وام را توده های عبخشهای از امپریالیستهای غارتگربا تبلیغات گسترده  میدهد تاعملیات نابود کننده.

امریکا ومتحدین دولت  می نمایندتصورکه چنان متوهم ساخته اند درکشورهای خودی وکشورهای دیگر

 «افراطی» یگرگروه های اسالمیودداعش" بودی "جهت سرکوب و ناواقعاً  ه تبلیغ می کنندچنانک آن

موجوداند که سرویسهای استخباراتی امریکا،  میدهد. درحالیکه شواهد ومدارکی نظامی انجام عملیات

نی ی جاین گروه هااموزش نظامی وتسلیح وتجهیزدرآ سرائیل وانگلستاناعربستان وقطر، ترکیه ، 

اد موس موزش نظامی" داعش" که بوسیلهل یک کمپ آچند ماه قب خاصتاً داعش نقش دارند. وضدبشریت

فاخانه شگردید. مسئله تداوی مجروحین داعش در برمال توسط دولت هسپانیه صورت می گرفت اسرائیل

 تدولسرویس اطالعاتی توسط برای آنها  وسالح  ومهمات  های تل ابیب  ونقل وانتقاالت افراد داعش 

ونیم  یکگروه القاعده  چنانچه ه است.تشرگردیدازشبکه های خبری مختلف منترکیه به سوریه باربار

 یئافغانستان را برای امپریالیستهای امریکا وبه مستعمره کشیدن نظامی واشغالتجاوز قبل زمینه دهه

آماده  عراقشرق میانه خاصتاً درکشورهای سوریه ودررا.اکنون داعش این زمینه ومتحدین آن آماده کرد

 ی آنهااستعمارنظامی وتسلط  واشغالتجاوزو مداخله برای درمناطق دیگرزمینه را درآیندهکرده اند . و

باربارازاین مطلب سخن گفته است که عملیات اخیر امپریالیسم امریکا طی یکسال. خواهند کرد آماده
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علیه داعش درازمدت است. با درنظرداشت اهداف استعماری امپریالیسم امریکا درمنطقه شرق میانه؛ 

درشرق میانه طوالنی مدت است. که حضور نظامی امریکا وناتوبوضوح استنباط می شود گفتهازاین 

منجمله امریکا، فرانسه وانگلستان ( دولت امپریالیستی وارتجاعی 60ن است که )ورنه چگونه ممک

ته ستواننوطی یکسال سالح های مدرن ومؤثرهستند مند باودیگرکشورها که همه دارای ارتشهای نیرو

اعش هرروز با سالح های مالحظه می شود که د!. شکست دهندداعش را  نمی خواهند( درواقع)اند

ه ممسلح شده وبا امکانات نظامی ومالی گسترده به جنگ علیه دولتهای سوریه وعراق ادا جدید ومؤثر

های  روهگمبنی برجنگ علیه داعش  ودیگرامپریالیستهای امریکائی وناتوگمراه کننده  می دهد. تبلیغات 

همه ترفندها ونیرنگهای استعماری وامپریالیستی است که  ابودی آنهانکوب وسرو همسنخ آن اسالمی

کشورهای خودی وکشورهای شرق میانه   درجهت اغوای توده های عوام امپریالیسم امریکا ومتحدین آن

 هایگریووحشی تتشدید حمالجدیدی از اکنون درافغانستان شرایطاستفاده می کنند.وسایرکشورهای جهان 

 ای طالبان وحقانی وگلب الدین گروه هدرکنارارتجاعی اسالمی آغازشده است. گروه "داعش"  باندهای

انه . اهداف این گروه هشدت بخشیده اندبیش از پیش  علیه خلق افغانستانرارانه افعالیت های جنایتک

 بها جآنازویای میانه کشورهای آسکه کشاندن آن به  است درافغانستان وویرانی وتباهی تنهاادامه جنگ

شورهای وخلقهای ک .می باشدنیز (چینسوسیال امپریالیسم فدراسیون روسیه وامپریالیسم )اهداف دیگری 

 خواهند سوخت. درآیندهتباهکن  ارتجاعی هایدرآتش این جنگمانند خلق افغانستان  آسیای میانه 

تقریباًدرهمه کشورهای آسیای میانه ومناطق مسلمان نشین درفدراسیون روسیه وچین، زمینه های نفوذ 

ایجاد پایگاه نظامی درافغانستان توسط امپریالیسم امریکا اند.  گذشته موجوداسالم از ناین لشکریا

یال امپریالیسم سوس مند شدنوبا نیراست. درازمدت آن دراین مناطق  سلطه گرانه درجهت اهدافوناتو

خاصتاً )امریکا واین دوقدرت امپریالیستی یسمبین امپریالرقابت  ،ین وامپریالیسم فدراسیون روسیهچ

 اشاغتشخلق ازاین گروه های اسالمی درسعی می کند تا وامریکا  است تشدید شده فدراسیون روسیه(

 کند. استفادهاش  درمناطق مسلمان نشین این دورقیب امپریالیستی  وناآرامی

ستهای وامپریالیوبیش ازاین فریب تبلیغات گمراه کننده دولت مزدوربایدبیدارشوند افغانستانخلق 

و" ان  «جامعه مدنی»امپریالیسم را نخورند. نهادهای بنام وه های ارتجاعی مزدورگرسایرواشغالگر

عالیت دارند واز ف درعرصه های مختلف جامعه جی او" ها که تعداد آنها به بیش ازچهارهزارمی رسد، 

توده های مردم را فریب داده واشغال نظامی وسلطه طریق  بنگاه های نشراتی وسیعی که دراختیاردارند 

 اعیوارتج نهادهای  امپریالیستی همه این  .های امریکا وناتو راتوجیه می کننداستعماری امپریالیست

ده های خلق ایجادشده تو اغوایواشغالگرودولت مزدور پیشبرد برنامه های امپریالیستهایدرجهت 

روه ازجانب گ ظاهری« مخالفتهای»وگمراه کننده وفریب تبلیغات هوشیارباشند باید مردم ماهمچنین اند.

علیه دولت مزدوروقدرتهای امپریالیستی «حزب همبستگی افغانستان-راوا»مانند« مترقی نما»های 

نقالبی وافراداتشکالت درهمه اوضاع .وجود نداردتضاد آشتی ناپذیری  اینهابین الگررانخورند؛ زیرا اشغ

درجهت افشای جنایات ظیفه دارنددوست درداخل وخارج کشورو آزادی خواه ومیهن، ومترقی

 وداعشگلب الدین  ،نیروهای مزدوروجنایتکارطالبان وحقانیودولت مزدورواشغالگرامپریالیستهای 

واین ارطه مصیبتببرای نجات ازاین ورغانستان اف خلقگسترده نمایند. ن توده های مردم مبارزهوآگاه ساخت

حت تگسترده ومترقی  مبارزه انقالبی آغازیک وآن دفقط یک راه پیش روی دارنرنج وعذاب بی پایان، 

های هوگرونشانده دستمپریالیستهای اشغالگرودولت علیه انیروهای واقعاً انقالبی پرولتری  رهبری

 .استارتجاعی اسالمی مزدور

 وناتو ودولت دستنشانده آنها!ئی مرگ برامپریالیستهای اشغالگرامریکا  -
 !نوکرآننابود باد امپریالیسم  جهانی وارتجاع  -
 علیه امپریالیسم وارتجاع!  پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلقهای  جهان -
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