7و 8ثور دو سر یک هیول
این دوروزتاریک ترین روزهادرتاریخ معاصرررررخلق افغانسررررتان رمررررمارمیروند آواره گی ،مررر ن
وتحقیرمردم مرری اینسررزمین را 7ثور 1357آغازمیمرودورا 8ثور 1371کمافی السرارق ادام می یارد
این دوروزآغرازدو دوره تراریرک وبردان دهنرده اا میررامررررنردکر درآن پردران ومرادران اختارا دلرنردان
مرانرارواسرا ددان "خلقی" ،پرچمی واخوانی نظاره می نند دوران سریاهی ک موی وماتم خواهران و
بروسررران وان را درفراق بزیزان مررران ازبالم کاروه ر واتعیح وحمرررح انییزتردی می ند دراین
دوروزدودوره اا آغازمیمرودک درماهیح مران راهم هیت تواوتی ندامرت ودرهردوا آن ممرتی ازخاینین
ملی ،مرر وبزح خلق ،اسرتقد وسرررلندا کمرورمارادررازارخوح وحقارح وارسرتیی ومزدورا ر
فروش گرفتر انرد دراین دوروزدونیروا مزدورمراننرددونیش یرک افعی ،همسررررران همردییر نرایت رار ر
اندازه ی دییرمیهنوروش ر تعقین ی دییررر اری تدرح ت ی میزنندودسرررح تت وغارح راازآسرررتین
ریرون می نند خلق سررلحمرروروآزاده افغانسررتان ک دراو ازمن مرگ راررزندگی دراسررارح ر حان
داده ،ر این دوروزراتنورغیرتار توصررررری نیراه می ننرد رسرررررم تاریخ در وامع بقرمرانده این روده ک
سران ترای رنام خدا وتوم ،انسان مظلوم وتحح استثماروستم رارچارمیخ کمیده اندولی درکمورما نایاح
احزان مزدورررآن افزون گردیده اسررح اینهارر"خداوتوم"آزادا وخدا" ،سرروسرریالیزم" ودین رااضرراف
کردندورنام آنهاخون وامک انسان مالوم را ارا ساختند
اتحادمروروا دراوای ده  50ترن گدمرت رسروا سررمایدارا گام گدامرح درآن حاکمیح ارق کارگر
سرررررنیون گردیده وحاکمیح سرررررمایدارا دولتی ر اا آن نمررررسررررح درگزارش کمیت مرکزا حزن
کمونیسرح اتحادمروروا ر کنیره ریسرتم ک ر واسرا خرومر خوانده مردآمده "ماراتمام توامی ومریم ک
توانائی کمرررورماراافزایش داده ،امع کمونیسرررتی رارناوصرررله هانی راتضرررمین کنیم" درسرررراسررر
اینیزارش یک کلم هم ازمرارزه ارقاتی درداخ اتحادمررروروا ولزوم تدرح سررریاسررری ارق کارگر
دکرا رعمر نیرامده اسرررررح توگوئی ک درآن رادییرارقراح و ودندارنرد! واژه هاا میران تهی وبرارا از
مناق مانند "سراختمان کمونیزم" مضرح ان درسرراسررگزارش رچمرم میخورند خنده آوراینسرح ک از
سرراختمان کمونیزم صررحرح میمررودوآنهم درفضرراا"همزیسررتی مسررالمح آمیز"! چ بواموریری اسررح ک
ریویند"کمونیزم راراتراردادصررله وهمزیسررتی مسررالمح آمیزدرکنارامپریالیزم ر و ودمی آوریم" هیت
آدم باتلی راورنمی ندک میتوان ر امپریالیزم گوح " ماکمونیزم خودرامیسرازیم ومرماامپریالیزم خودرا!"
"بیسی ر دین خودوموسی ر دین خود"درکنارهم زندگی می نیم!
آنهادراین کنیره ریمررمان اصراد "حوظ صرله هانی"راررزران می آورند گویاک راو ود امپریالیزم
در هان"صرله "ام انپدیراسرح! اینها رابلم کردن مرعار"مخالوح را نگ"ماهیح نگ انقدری وبادالن
رارا نگ ضرررردانقدری وت اوزا مخدوش سرررراختند وده ها ره نگ آزادیرخش ملی وانقدری را در
سرراسرردنیاسرردرگم نموده ومتدمری کردند نگ راپیدایش ارقاح در امع ر و ودآمده وازنظربلمی
فقا را نارودا ارقاح نارودمییردد نگ خلق تحح رهررا حزن کمونیسررح بالیترین مرر مرارزه
ارقاتی پرولتاریا رحسرران میرود نوی نگ راوربام نوی نگ خلق نیزمیرامررد وازنظر سرریاسرری این
هیت معنی دییرا رغیرازتقلی دادن مرارزه ارقاتی ارق کارگرتاسراه پارلمانتاریزم ورفرمیزم هسرح
خرومرر وراندش رامح وم کردن نگ راوربام ی ی ازبمده اسررتراتیژا راه رهائی خلق هاا تحح
ستم هان را مسدود ساخح
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ر اینصررورح زمانی حزن دموکراتیک خلق افغانسررتان تاسرریه م رد ،سررالهارودک نظام حاکم رراتحاد
مررروروا دییریک نظام سررررمایدارا ولتی رودن یک نظام سررروسررریالیسرررتی حزن دموکراتیک خلق
افغانسرررتان نیزاز انن یک دولح سررررمایدارا دولتی پمرررتیرانی وحمایح میمررردن ازار یک دولح
سروسریالیسرتی از ائی این دولح ماهیتا سررمایدارا وررویران هاا سروسریالیزم رنامرده رود ،خصرلح
هاا سررررمایدارا اش راازتوده هاراحوظ نام حزن کمونیسرررح ،حوظ نام سررروسررریالیزم ،حوظ نام دولح
مرروراها وحوظ مررعارهاا میان تهی وغیره اسررتتارمی رد ر این دلی کسررانی ک اتحادمرروروا رارعد
ازسرا  1953سروسریالیزم می نامند یا نیاح غرض آلوددارندیا ممر آگاهی ومعلوماح دارند حزن و
دولح حاکم رراتحادموروا رعدازمرگ استالین یک حزن رورژوازا ویک دولح سرمایدارا رودند ک
وظیو آن مدیریح تراکم وانرامررح تولیداح وتمرکزسرررمای مالی رود این یعنی مدیریح حزری -دولتی
ررک سرر تورهاا تولیدا ،خدماتی ،رازرگانی ،حم ونق وغیره آمارزیرین مارا در مررناخح اهیئح
ارقاتی این حزن ودولح رهتر کمک می ند
1955
2049
234
181
125
23

2952
1421
210
153
108
150

2950
1082
190
153
92
117

1949
870
164
144
92
93

1946
466
163
118
63
35

1943
573
215
No
No
No

1937
429
103
124
82
114

1929
100
100
100
100
100

نام کشورها
اتحادشوروی
اضالع متحده
انگلستان
فرانسه
آلمان

193

164

148

130

107

No

104

100

کل سرمایداری

منرع گزارش کمیت مرکزا حزن کمونیسح اتحادموروا ر کنیره ریستم حزری

دراین آمارمیرینیم ک درسررررا  1955ح م تولیداح صررررنعتی اتحادمرررروروا  10.6ررارر میانیین تمام
تولیداح صررنعتی ک ممالک سرررمایدارا میرامررد اتحادمررووا در نگ دوم هانی تقریراکامد ویران
مررده رود وراآن هم ده سررا رعدترازختم نگ ریمررترازده رراررک هان سرررمایدارا تولیداح صررنعتی
دارد واضرررردح متحده امری اراآن در نگ متحم خسرررراره نیردیده ورعدازسررررا  1939مرکزتمام
سررررررمای هاا فرارا مالی ازاروپارود را آنهم ازاتحرادمررررروروا خیلی بقرن ترحرکح می نرد این ال
وگزا خروم وراندش نیسح وارتام آماردرسح میرامد دلی آنهم دراینسح ک رعداز نگ کارگران،
دهقانان وسرررایراتمرررارزحمت ش سرررابح هادرهوت کارداوالران می ردند دانمر ر ویان ودانش آموزان
روزهاا مرخصری مرانرادرمزارح ،کارخان ها ،کمون هاا دامدارا ،اتحادی هاا ماهیییرا و غیره
ر رارممرررررغو میمررررردنرد زنران ودختران وان دررنیراه هراا پرارچر ررافی ،نخریسررررری ،لرراه دوزا،
تولیدکانسرررو ،رسررتورانح ها ومغازه هاا دولتی سررابح هااضرراف کارا مینمودند خلق اتحادمرروروا
رعداز نگ هانی دوم تحح رهررا رفیق اسرررتالین رپاررخاسرررت رودوری هح نیسرررح ک امروزهرچ
مرت ع ومزدوراسررررح اسررررتالین رانورین می ند کارگران اتحادمرررروروا نمرررران دادند ک ارق کارگر
سرروسرریالیزم رارامد کارمزدورا سرررمایدارا همررح سررابح درروزنمیسررازند ،سرروسرریالیزم رامدیریح
انقدری(دی تاتورا پرولتاریا) ،خدتیح ،کارپدن مرده متمرکزوپیییرسراخت میمرود ازایناریق اسرح ک
مازادمصرر متراکم گمرت و سروسریالیزم حدابلی تراکم ثروح درتاریخ امع ارقاتی رحسران میرود
از تمام بناصرررا ک سرروسرریالیزم رامیسررازن دماننددی تاتورا پرولتاریا،ارزارپیمرررفت تولید ،مدیریح
درسررررح مرادل  ،ارت ارری ران توده هاو غیره تدرح سرررریاسرررری پرولتاریابمده اسررررح راررانداختن
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دی تاتورا پرولتاریارورژوازا تدرح سریاسری راتصرر می ندوتولیدرادرخدمح سرودآفرینی وسریاسرح
رادرراسررتاا رتارح راسرررمایدارا ت دید سررازمان میدهد دراین ارازارداخلی ک در هح سررودکمرری
سرمح وسرویافت تر ازتر ممرروح اسرح نیروا ررسررتدرح رعد ازممراهده امرراح رازاررا کاالا کهن
فقا یک راه بدج ازرحران را می ریندوآن تصر رازارهاا خار ی میرامد رعدازمرگ رفیق استالین
درسرررا 1332(1953ه ش ) درسرررح همین واتع را داد دی تاتورا پرولتاریا درمررروروا ای یک
کودتاا حزری واژگون مرد ،تولیداح راوربام سرمح وسروا سرودکمری رخود گرفح وحزن ودولح راه
رتارح راامپریالیزم رادرپیش گرفتند مرعار"همزیسرتی مسرالمح آمیز" ازامرراح رازار داخلی ومصرار
انرامح یا توت تولید منما مییرفح
سررررمایدارا ای ر اینصرررورح دراتحادمررروروا رقدرح رسررریده رود درنوح خوددرتاریخ رمررررنمون
ندامررح؛ زیراتااین زمان تاریخ فقا سرررمایدارا آزادرامیمررناخح کالردمرریافی این سرررمایدارا ردون
رفقاا کمونیسررررح چینی ور ویژه رفیق مائوتسرررر دون اصرررردتادیرزمانی نامم ن رود ممالک رور
ان مررا ک هد سرررمایدارا تازه رقدرح رسرریده دراتحادمرروروا رود میدان نزاح و دا دواررتدرح
رمرمارمیرفح اکنون اسرن ادآرمری کا ی ری نمران میدهندک دراین زمان این تمر سریاسرح"نوود از
اریق تامیع واربان"و"سرررازگیرا ازاهالی کمرورهاا رور رمرد"رااتخادکرده اسرح این احتما ک
آتایان نورمحمدتره کی وحویظ هللا امین درامری اازار کا ی ری دن مرده رامرندالیحتم نیسرح
زیرا تواوح فاحش فرهنیی وسرررنتی آنهارا امع غرن زمین سرررازتنوربمیق آنها ازغرن رود ممر ر
زران ور خصرروت تلوظ واژه ها وحقارح کمرریدن درکوچ وخیاران یک ا را ممرر سرراه زندگی
ورفاه آنهاراخیلی آزار رایدداده رامررند امروز راوربینی و مسررتند ممرراهده میمررود ک این مس رائ رراا
اکثریرح بظیم پنراهنردگران افغرانسررررتران درخرارج مو رن ت رالی گونراگون روانی مراننرد تظراهر ر ریمرارا،
کمردردا ،سرررردردا ،پاا دردا،ریمارا روانی ،دروغیوئی وغیره گردیده اسرررح نورمحمدتره کی
وحویظ هللا امین ازنارآگاهی مخال امپریالیزم نرودند ،زیراآگاهی هردودر سرررراه در از امپریالیزم
نرودوهردوتقریراسرروادسرریاسرری ندامررتند بلی محمدزهمااسررتادنورمحمد تره کی مییوح ک اوهیچیاهی
نتوانسررح"انتی دورینگ"راصررحیه تلوظ کند رااین حا وضررع این ردرخح رادرخیارانها وامررنیتن راید
در کردکر چیونر هرواژه را ررارهرا ررایردت رارمی ردترا مخراارش روهمرد او چر مییویرد دریرک کدم
فرض محرا نیسرررررح اگرریوئیم آنهرا فقا راسررررروه رودنردومراننردنورالردین کیرانورا درنظرام کرا ی ری
منصرن رسرمی دامرتند رراا کا ی ری ضررور نرود ک آنهاتعلیماح وآگاهی سریاسری درخوررهررا
واتعی یک حزن را دامرررت رامرررند درحقیقح احزان وسرررازمانهاا وارسرررت نیازا ر فراگیرا بلوم
ا تمابی ندارند ،آنها رایددستوراح راا راکنندوتا همین حدراید راسواد رامند رراا ساه سواد نورمحمد
تره کی ممارا ر "زندگی نوین"او ویا ر داستان خیالی اش تحح نام " د رنگ مسافرا" مر ع میدهیم
تر ازسررورخروم ر ورولیانین ر افغانسررتان درسررا  1955اتحادمرروروا را آن صررد میلیون دالر ر
افغانستان ترض ردبوض داد  7800میلیون رر درممالک ر اصاد سوسیالیستی ر نرا یک رر
1
مسرراوا ر یک دالردرس ر تورهاا بمده صررنعتی وتراررا آنهار اصرراد خودش"کمک" کرده رود
انرامررح بظیم تولیداح صررنعتی اتحادمرروروا سررررار دادن کمک هاا ردبوض کمررانیده رود تا یک
کمروررو ر رمرد را آن ابترار ران ی تولیداح صرنعتی اتحادمروروا رارخرد صردور"کمک هاا مالی"
هران ررازارفروش کرارتلهراا بظیم نرگ
سررررررمرایردارا متمرکزدولتی رر ممرالرک رورر ان مرررررا
- 1سخنرانی خروم
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ارزارامری ا ،فرانسر وانیلسرتان راتهدیدمی رد تولیداح صرنعتی من مل تسرلیحاح اتحاد مروروا ن فقا
مقاوم ،تار ابتمادوارزان رودند ،رل رامررایا سراده وراحح تراز رازارامپریالیسرح هاا غرری ردسرح
می آمد این امر امپریالیزم غرن را تا حد نون خمررررمیین میسرررراخح حزن ودولح دید مرررروروا
هرتدراز"همزیسرررتی مسرررالمح آمیز"دم میزدندغرن آنهارا ر این دلی تحوی نمییرفتند نگ سررررد
محصرو این مررایا وحزن دموکراتیک خلق افغانسرتان رراا ا راا ررخی ازسریاسرح هاا این نگ
ای رادگردیرد رر این دلیر آنچر حزن دموکراتیرک خلق افغرانسرررررتران اززمران تراسررررریه ترا فروریزا
اتحادموروا ان ام داددرامتدادرتارح هانی دواررتدرح سرمایدارا رودن سوسیالیزم تمام نایاح این
حزن را نیزراید رحسان سرمایدارا گدامح ن رحسان کمونیزم یا سوسیالیزم بلمی
امپریالیزم سرررمایدارا آزاد دردوبرصرر ازسرروسرریا امپریالیزم مرروروا بقن رودند نخسررح کار را
انامرری در تولید سررود وئی سرریرا ناپدیرمرررکح هاا مختل صررنایع ،حم ونق ومالی هرج ومرج
ل ام گسرررریخت اا راراخودهمراه دارد آنها تضررررادهاا مرررران راواردرازارهاا مرادل داخلی وخار ی
نیزمیسررررازند این امرردواسررررا تورم مالی راررارمی آوردک درنتی تیمح ها راالمیروند وررخی از
تولیدکنندگان راازصرحن سراتا میسرازد ازار دییررکوداتتصرادا ورحران بمومی ردوتو رازارهاا
داخلی راتعقین می نند درحالی اتحادمرروروا سرروسرریا امپریالیسررتی این مم ر را ندامررح درآن ا
تولید ورازاررادولح مدیریح می رد ،تورم ورحران ردلی نرودانارمی درتولیدخیلی ناچیزو وددامح
ثانیا؛ امپریالیزم سررررد ایدئولوژا ندامررررح سررررد ایدئولوژیک امپریالیزم همان آزادا ریان ،آزادا
ابتقاد ،دموکراسری ،انتخاراح بمومی وم له موسرسران ،دائی دین ازدولح واینیون چیزهارودک چند
صرردسررا پیش اثرگداررودند اینهااکنون کهن وفرتوح گردیده وتو کسرری را لن نمی رد درحالی
در هان یک ایدئولوژا نوین وبلمی ،صریق داده مرده وکارکن و وددامرح ک سروسریا  -امپریالیزم از
آن ر حیث پرده سراترامپریالیزم خودش اسرتواده می رد وتحح نام سروسریالیزم تمر لهاا وارسرت ای اد و
ازآنها درسرررارن رتارح راامپریالیزم اسرررتواده مینمود حزن توده درایران ،احزان مختل رظاهرچپ
گرادرکمرورهاا افریقائی وامری اا التین ورعدازسرا )1964(1343حزن دموکراتیک خلق افغانسرتان
وغیره اسرراری رودندک امپریالیسرح هاا غرری ندامرتند این دوامتیازامپریالیسرح هاا غرری رافرسرنگ
ها بقن می انداخح آنهااین کمروداح مرانرادرممالک اسردمی در نون اتحادمروروا را سریاسری سراختن
دین وسرازمان دادن احزان وتمر ل هاا اسردمی رران کردند این سریاسرح را"حای سررز" نامیدند "حای
سرز" درس کمور(مصر ،افغانستان واندونیزیا) نقش ناتووحتی مهمتر ازآنرارازا کرد
امپریالیزم درامرسررازماندهی احزان اسرردمی ت ارن گسررترده دامررح آنهاتقریرا تمام توانائی مررانرا در
ترریح اسردم گرایان مای گدامرتند وازآنهاموفقان درای ادناامنی وری ثراح سرازا حاکمیح هاا متمای
ر اتحادمررروروا اسرررتواده کردند(مثد ،تروربلی احمدخرم درسرررا  ) 1355ت رر نمررران داد ک این
سازمانهاازهزاران سررازتادندان مسله امری ائی مویدتراند ،لداگسترش ،تموی وان ما آنهار ی ی از
وظای حیاتی امپریالیزم مرد گمررح الن اینسررح ک این سررازمانهار "دفاح ازدین مقده اسرردم" فقا
در کمرررورهاا خاصررری ک درآن امنافع ئواسرررتراتیژیک امپریالیزم نهوت رود ر و ود آمدند مثد در
هندک نووه مسررلمانان حدات سرر رراررافغانسررتان روداین سررازمان هار مک ن اح دین مقده اسرردم
نمرتافتند یا این دربررسرتان سرعودا ک تاسرا 1960رردگی رسرما و وددامرح آنها نرفتندتاانسران مظلوم
راک اسررردم خودرانا ی آنها میخواند؛ ن اح ردهند گویاک اسررردم"بزیز"فقا درافغانسرررتان ،مصرررر،
اندونیزیا وایران درخاررود
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انزمضررحک تاریخ اینسررح ک رومررنو ران ت سررلیم الن افغانسررتان مانندسرراما ،سررازمان رهائی ،رقایاا
سراوو واخیرهم وهم این چیزهارا میدانند آنها ر دلی وارسرت ومزدوررودن حزن دموکراتیک خلق
افغانسرررتان بلی آن مرارزه وحتی مرارزه مسرررلحان رات ویزمی ردندولی وارسرررتیی ،مزدورا ومیهن
فرومری احزان اسردمی رانمیدیدند ررخی ازآنهامانندسرازمان رهائی این وارسرتیی راتقدیه وکومریدک
را"دموکراسرری الری"و"دفاح از حقوق زن" ملمع وراآنها" ره مرارزین م اهد"رارسررازد سرراما ،رقایاا
سرراوو وتوت پاره هاا اخیر مانند ت هاا پدسررتیک مومی وچسرررنده ک رعدازانو ارر هرچیزا ک
میرسرندمی چسرپند ،رعدازرقدرح رسریدن احزان اسردمی در  8ثورردوتو خودرارسرران تمر مرروا ر
توم وتریل مرران چسررپاندندورخدمح آنها درآمدند هیچ دام اینها ن مزدورا و وارسررتیی این احزان را
دیدند ون خصررای ایدئولوژیک -سرریاسرری آنهارا اینهاراآن مدبی رودندانقدری اند ،هنیامی احزان
میهنوروش اسرردمی مانندسرریان وحمرری ررسررروروا ی دییرمی هیدندوخلق هاا مظلوم ملیتهاا غیر
خودا رارقت میرسرانیدند نقش ممراوررارربهده دامرتند زمانی ی ی از نراالن حزن معیح اسردمی
داکتربردالرحمن ی ی ازرهرران سررازمان وان پرسررتان واتعی(سرراوو) رامانندیک موش ری ارزش ر
زیرلیدانداخح وکمررح ،معلوم مررد ک آتایان"انقدری"ما نزد این احزان هم چندان ارزمرری ندامررت اند
ی دسرررت از"انقدریون سرررامائی!"ک تازه اززیرلحا روسرررهاوپرچمی هاررآمده رودندوتتی میخواسرررتند
ازمسرعود دامروند ور ممرترا دییردرمرررغان رروند ،احمدمراه مسرعوددرهلی کپتر مران رمن گدارا
وتوت پاره هاا گومح ردن مان راخورا المخواران نمود

این نقمر ازکتان"تخت سرارن رزرگ" اثرژیرنوررژنسر ی ب ه رردارا مرده اسرح ررژنسر ی یاپدر
احزان اسرردمی در هان راورک وافغانسررتان راورخات ،اسررتراتیژا تها می امپریالیزم امری ارادر
خاوردور ،آسیاا وسای واروپاا غرری را کمیدن خاوا ضخیم سیاه نمان میدهد
امپریرالیزم امری را  40000سررررررررازترادنردان مسرررررله رادرخرا کوریراا نوری وریمرررررتراز 60000
سررررازدییرراراسررد هسررت وا وموم ر هاا اسررتراتیژیک در"اوکی ناوا "Okinawaدر نون اپان
مسرتقرسراخت اسرح این تعدادسرررازرربدوه پاییاه مومر ی اسرتراتیژیک زیره گوام وناوررهاا مسرله
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ر سرد هسرت وا فقا رراا تسرلا ردمنازح رراتیانوه اتدنتیک مررتی میرامرد درغرن و نورغرن
روسرررری از اسررر ندیناوا تایونان وترکی سررررازمان متعرض وامررررغالیرناتورا ای ادکرده اند امارراا
افغانسررتان ،براق ،سرروری  ،مصررر ،ایران واندونیزیاچ ؟ آنهاا ین وظیو را رعهده اسرردمیرایانی مانند
گلردین ،مدبمر ،ررهان الدین ،مزارا ،سرریا  ،اسررام رن الدن ،ارور رالرغدادا وغیره ررادران مرران
گدامررت اند اینها وظیو ایرا ک ناتوان ام میدهدخیلی ارزانترازناتو ان ام میدهند زیران هزاران میلیون
ار ایی میخواهند ،ن لوژستیک وانتقا نگ ارزارهاا ویرانیر ،ن ژنرالهاا چارستاره
دالرمصر
ودفترودیوان سرنیین وتاور ،ن دسرتیاه اسروسری ومتخصرصرین اادباتی ون ریروکراسری گمرکاح
ودیپلومرراسررررری هرراا رین المللی و غیره فقا چنرردمولوا وچنرردم رراهرردررراچنرردصرررررردمی ر تونررگ و
چندصردهزاردالرنیازاسرح تااغتمراش ای ادکنند ورافریادو اهدوفی سرری هللا انسران ازدنیاری خررو اه
را راضرری کنندتاخودرامنو رسررازد وزمانی ک گردن مرری کردندر لحاظ تیمح ارزان مرران ری درنگ
مهرتروریزم راررآنهاکوریده ومانندخوکهار زن یررسررت ر گوانتاناموانتقا مرران میدهندتادرآن ارپوسرند
ر ارنرردن اینهاک میزان رینش وتو رمرران دربالی ترین سرراه ازافسرران هاا امع رردگی و صررحرا
نمرررررینی برن ویهودنمیتوانرد فراترررود ،رراا امپریرالیزم درح م سررررروراحرح اسرررررح رر همین لحراا
رریژنس ی درسا 1979زمانی اولین دست هاا م اهدین رادرتعلیم گاه مان درخا پاکستان خاان
ترارمیدادمییوح"سرراختار دیدآسرریافقا ردسررح مررمامم ن اسررح" درچین ایغورها ،درروسرری چچن ها،
درافغانسررتان م اهدین ،درپاکسررتان مابح اسرردمی ،درایران آیح هللا ها ،ودرسررایرممالک اسرردمی
نرش هاا ویرانیرسررلوی رقدرکافی نیروهسررتندتادرمنازباح ئو -اسررتراتیژیک امپریالیسررح ها نقش
رارزا دامت رامند
رادرنظردامررررح این حقایق ر این نتی می رسرررریم ک مسررررئو تت هموانان انقدری ،میهنپرسررررح
ودموکراح مادرکمرتارگاه هاا "خلق" وپرچم واحزان اسردمی نظام سررمایدارا اسرح و خلق وپرچم و
احزان آدم ش اسردمی فقا ارزارریمقداراین نایاح میرامرند ر همین تسرم مسرئو ویرانی افغانسرتان و
راکح رارا کار راس رگ نیی هاا گلردین ،ررهان الدین ،سرریا ومزارا نیزسرررمایدارا میرامررد و
اینهاپیاده هاا ری ارزش سررارن هانی روده وهسررتند ر این لحاظ آزادا واسررتقد کمررورماواباده
مرر وحیثیح مردم مرری افغانسرتان درمرارزه بلی سررمایدارا ک تاکنون کمرورمارادرامرغا دارد،
میرامد
نابود بادسرمایداری امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی ومزدوران آن
مرگ بر دولت پوشالی کابل
مرگ بر طالبان تسلیم شده وخط بینی کشیده

آدرس مکاتبه با ما

مائویست های افغانستان

P.O. Box 1

 7ثور 1400

Station H
Montreal Quebec
H3G 2K5

CANADA
6

