
 1 

   اکتوبروپيامدھای شوم) 7(روزسياه                         
  !                          وفاجعه بارآن برای مردم افغانستان

                                                                         
 راتجربه کرده اند  زيادین سياه روزھای وجودی شا تاريخطی چندين ھزارسالدر افغانستانمختلف مليتھای خلقھای   
  درطول تاريخ  بيش ازھمه بنا برموقعيت جغرافيائی باستانیاين خطه.  نمی شودھاآنفراموش خاطرنسل درنسل ه ھرگزک

وتمدن وفرھنگ غنی  طبيعیشارخاک حاصل خيزومنابع وثروتھای سر مھم وحساس آن درقلب قاره آسيا وداشتن سياسی
ارتگراستعماری قبايل وحشی تاراجگرآسيای ميانه وقوتھای استيEگرمنطقه وقدرتھای جھانخواروغباربارمورد تھاجم 

 کشت وزراعت آبياری اراضی وطی ھزاران سال بهدر زحمتکش اين سرزمين  مردم.قرارگرفته استوامپرياليستی 
 کوشا بودهادی ومعنوی  مخلق ثروت ھای توليد ودررشد وتکاملحيوانات اشتغال داشته و حبوبات عذائی وتربيه

 واھميت  سياسی درطول تاريخ موقعيت جغرافيائی.بوجود آورده اند را دراين منطقه ازجھان وتمدنھای درخشانی
اھريمنی قدرتھای سلطه گرو غارتگر، حرص وآزقبايل وحشیی اين سرزمينويژگيھاديگرو )سوق الجيشی(استراتژيک 

 مورد حمEت وحشيانه  را اين مردمان واين سرزميندفعاتبيخ وارتودرمقاطع مختلف  راتحريک کرده منطقه وجھان
رد حمEت  مو که اين سرزمين سبب شده اند داخلیعواملويژگيھا با  اين ھمه ی ھمزمان . اند قرارداده وويرانیوتاراج

ای اين سرزمين خلقھگواھی تاريخ  با .دوامپرياليسم قراربگيرگراستعمارقدرتھای استيEگرو وحشيانه وويرانگرقوتھای
خارجی نابود ۀ مھاجمين وحشی وقدرتھای سلطه گر را بوجود آورده اند که بوسيلتمدنھای چندی ھزارسال طی چنديندر

 ميھن وآزادی انکه علت عمدۀ آن مقاومت سرسختانه ودفاع تاپای جان وتسليم ناپذيری اين خلقھا دربرابردشمن. شده اند
 ديگراين ھمه  ازطرف. ازمأمن وھستی مادی ومعنوی آنھا بوده است ودفاع بيگانه بردگی نيروھای يوغ وعدم پذيرشآنھا

ران قبايل تجاوزات وجنگھای تجاوزکارانه ازجانب نيروھای بيگانه ويا اشتعال جنگھای داخلی توسط فئوداaن وسردا
مادی آنھابه تاراج رفته  اين سرزمين را به تحليل برده وھرباردست آوردھای معنوی وھایخلقدرطول صدھا سال نيروی 

  .ونابود شده اند
مورد حمEت اقوام  چندين بار ومردمانش سرزمينقبل باين طرف اينسال  حد اقل ازچھارھزار؛به تاريخ گذرا  با نگاھی

، ترکان غز، مغولھا  بدویھخامنشی ھای ايران، اسکندرمقدونی، ساسانيان ايران،ھيتاليان، اعراب:وملل مھاجم منجمله
 صفويان ايران ومغول ھای ھند  اين سرزمين ميان قدرتھای ازبکان شيبانی،زمانیونيز.  قرارگرفته اندنگتيمورلو

 به اين منطقه، بخشھای ازسرزمين  مسلمانلط اعرابدردوره تس .ميEدی دوام نمود 1709  تا1507تجزيه گرديد که  از
وسرزمين ھای آسيای ميانه، کشورواحدی راتشکيل می  با سرزمين ايران  که درآن وقت خراسان ناميده می شدافغانستان

 تيموريان ھرات ودوره  غوريان؛ دوره؛ دورهان سامانی ؛ دوره غزنوي؛ دورهدوره حکومت عياران سيستانداد؛ مانند 
   .صفويان ايران

، گان می سوختزمانی که افغانستان درآتش جنگھای داخلی بين فئودالھا وشھزاد ميEدی  دراخيردھه چھارم قرن نوزدھم
ن اقوام سای قبايل ھم آھنگی ووحدت aزم بيفکنيھا وسياھکاريھای فئوداaن ورودولت مرکزی تضعيف وباثرتفرقه ا

تسلط استعماری اش داشت براساس منافع گرانگلستان که شبه قاره ھند رادردولت استعمار .مختلف وجود نداشت
دم آزادی نستان تھاجم نظامی نمود که به مقاومت سرسختانه مر برافغا ميEدی1839 درسال غارتگرانه استعماری اش

برخEف طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران درتمام دوره ھا   تاريخ اين سرزمين گواه است که.خواه افغانستان مواجه گشت
 باھم متحد  خارجی توده ھای خلق دربرابرتجاوزات، که به دشمنان خلق وميھن تسليم شده انددaل وروحانيون ارتجاعی

ميEدی   1878  بارديگردرسال.ھا کوبيده اندومزدوران داخلی آن سلطه گران واستعمارگران شده ومشت محکمی بردھان
 مواجه  مردم افغانستان عزم تسخيروبه مستعمره کشيدن افغانستان را نمود که اين بارنيزبامقاومت دليرانهدولت انگليس

 بارسوم. ابرقدرت انگليس رابخاک ماليدندپوزه اين بارنيزظامی با شجاعت تمام  درکارزارمبارزه نشد وتوده ھای مردم
زمان بود  دراين . بردولت انگليس تحميل کردند را شکست فضاحتبارنظامی وسياسی1919 درسال  افغانستان ھایخلق

امان هللا (وپادشاه ملی برخورداربود  منسجمامپرياليستی مردم افغانستان ازرھبریضد ضد استعماری وکه مبارزات 
دارای استقEل يک کشوربا پيروزی اين انقEب ملی افغانستان منحيث . رأس رھبری اين مبارزه قرارداشت در)خان

 ومردم ازآزادی ھای سياسی معينی برخوردارشدند وزمينه برای رشد درعرصه بين المللی عرض وجود نمودسياسی 
وخصلت طبقاتی آن نمی توانست برماھيت  رھبری اين انقEب ملی بنااما. دآماده گردي درکشوروترقی بورژوازی ملی

 دموکراتيک -  رھبری انقEب ملیزيرادرعصرامپرياليسم وانقEب پرولتری. تکامل دھدآنرابه مدارج مترقی تری 
 ھنگیبورژوازی ملی افغانستان به لحاظ اقتصادی، سياسی وفرھنوزدرآنزمان  .ازعھده طبقه پرولتاريای انقEبی است

به انديشه ھای مترقی آشنائی حاصل کرده حلقه ھای محدودی ازروشنفکران ازکمترين سطح ازرشد ھم برخوردارنبود و
ری وترقی خواھانه اش رھبری پادشاه با افکارضد استعما بودند؛ لذا آن جنبش ملی آزادی خواھانه وضد استعماری توسط

 راھم بعھده می داشت؛ آن انقEب ملی درجھت منافع  ملیانقEبی  آن رھبری طبقه بورژوازی ملیاگردرآنزمان.گرديد
نسبتاً اما اثرات ) مدت ده سال(حول سياسی مترقی بسيارکوتاه بود اگرچه دوران آن ت.طبقاتی ھمين طبقه ھدايت می شد

) ی رسيده بودان به پيروزخاصتاً که انقEب اکتوبردرامپراتوری تزاری درھمسايگی افغانست(عميقی درآن شرايط جھانی
توطئه ھای  وسقوط دولت امان هللا خان  با آنکه درشکست آن پروسه.واذھان مردم افغانستان ومنطقه بجاگذاشتبرافکار

، ند بازی کرد نقش عمده وعوامل درون دربارسلطنتالھا وروحانيون ارتجاعی فئودسياھکاريھایاستعمارگران انگليس و
رژيم سلطنت عمدتاً .  تشکيل می داد ودولت تحت رھبری اشمان هللا خانقاتی ات وخصلت طبماھياما علل اصلی را

 واستقEل سياسی  مردم افغانستانازدست آوردھای مبارزات آزادی خواھانه) نستکه نمی توا( نتوانست  شخص شاه
خان  عقب گردھای امان هللا .تکامل دھد وکشوردرجھت منافع توده ھای خلقبگونه واقعی پاسداری کرده وآنراکشور

گسترش تشديد ستم واستثمارطبقات فئودال وتاجران دaل و اش وازبرنامه ھا وپاليسھای اصEحات اقتصادی واجتماعی
ومسايل  فقير ومEکين وخوانين عليه توده ھای مردم وفشاربارمالياتھای کمرشکن بردھقانان دولتی حکاماستبداد ومظالم

 ندوتوطئه ھای امپرياليسم انگليس وارتجاع سياه داخلی توانست.  درکشورگرديد رضائی عمومی مردمموجب ناديگر
  .دنبرھمين زمينه ھامئوثرافت

 وبعد) کلکانی( چند ماھه حبيب هللاحکومت ارتجاعی  ميEدی،1929درسال بعد ازسقوط دولت نسبتاً مترقی امان هللا خان 
يه انداخت ومردم وکشوردرتمام عرصه ھاعقب  قرن برمردم بEکشيدۀ ما ساخاندان نادرخان برای نيمسياه استبداد 
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 داشت  درکشوروجودتمام مساعدتھای مادی واستعدادھا ونيروھای بشری ايکهموجوديت بادرآن شرايط  .ندنگھداشته شد
 خلقھای بقات مEک وتاجران کمپرادور،وابسته امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم منحيث نماينده طسلطنتی ظاھرشاه  رژيم

انده ترين کشورھای جھان شش عقب م منحيث يکی از وافغانستانحت فشاراستثماروستم چند aيه نگھداشته کشوررا ت
  درشرايط فEکتبارفقروگرسنگی، بيکاری، افغانستانمردمدرطی نيم قرن حکمرانی خاندان نادرخان،  .باقی ماند
 ، ستم جنسيتی و ستم مذھبیلی شئونيستی ستم م ستم امپرياليستی، وتحمل ستم طبقاتی، بيماری وبيسوادی،تنگدستی

 ، کسبه کارانکاران، نيمه پرولتاريای دهمزمين وبی زمين، کارگران، مزدور کتله ھای مليونی دھقانان ک.بسرمی بردند
رايط ومحصلين ومتعلمين ازطبقات واقشارفقيرجامعه درش رتبه مامورين پائين، واقشارمختلف زحمتکش وفقيرشھرنشين

. پيش شدت يافته بودبيش از) دولت( فئودال وکمپرادور وتضاد طبقات خلق با طبقات حاکمی می کردندگمشقتباری زند
با بردن آگاھی دھه پنجاه خورشيدی فروکش کرد ونتوانست  ھم دراوايل )دموکراتيک نوين(ليکن جنبش انقEبی مردمی

  مبارزه انقEبی گسترده ای را برای نجات،کتله ھای وسيع دھقانان وبسيج وسازماندھی آنھا کارگران وسياسی دربين
 قبل با صدورسرمايه سالھااز ودولت سوسيال امپرياليسم شوروی که درجوارافغانستان قرارداشت. وکشوربراه اندازدخلق

ب  نفوذ قابل مEحظه کسام عرصه ھا منجمله ارتشرابرايش فراھم ساخته ودرتمه دولت زمينه ھای وابستگی ھمه جانب
شد وکودتای را  بود؛ دست بکار منتظرفرصتبرافغانستان ونفوذ درمنطقهکامل  ط تسلبرای اين دولت که. کرده بود

افغانستان .خان سازمان داد حزب رويزيونيست خلق دردرون ارتش،  تحت رھبری داوودتوسط تعدادی ازاعضای 
غنی ذخايرموجوديت ، درمنطقهآن  واھميت اقتصادی سوق الجيشیاھميت استراتژيک،  سياسیموقعيت جغرافيائینظربه 

) اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی ازآن اطEع وسيع داشتکه بيش ازھرکشورامپرياليستی ديگری (زيرزمينی آن 
 مصرفی آن؛ يکی ازاھداف مھم اين ابرقدرت امپرياليستی را وسيعنيروی کارارزان وبازار، وموجوديت ثروتھای طبيعی

 به  وازاين طريق نفوذ وتسلط براين منطقه درتسلط گسترده برافغانستان اشرادارک ديده تا نقشه ھای تتشکيل می داد
  .ده اجراء قراردھمنص

  مستقيمھمکاریھای رويزيونيست مزدورخلقی پرچمی با خورشيدی توسط باند1357 ھفت ثورسال  کودتای ننگين وشوم
ظامی وتسلط استعماری  بود برای اشغال نقدماتیدرواقع اين کودتا مرحله م. ت بوقوع پيوس"شوروی"سرويس جاسوسی 

بازھم مردم افغانستان عليه رژيم .  عملی گرديد وبرای يک ونيم دھه ادامه يافت1358برافغانستان که درماه جدی سال 
  شورشھا، شورویيامھای گسترده وجنگ چريکی زدند که باتجاوزنظامی سوسال امپرياليسمدست نشانده مسکودست به ق

سال جنگ باارتش ی چھارده  مردم آزاديخواه افغانستان درط. مقاومت ملی سراسرکشوررا فراگرفت وجنگ وقيامھا
سوسيال فاشيستھای روسی ورژيم مزدورآنھاشجاعانه جنگيدند وقربانی ھا وخسارات ھنگفتی را متحمل شدند ولی تسليم 

خلق وتسلط استعماری زب رويزيونيست مزدورکميت ننگين ح حا يک ونيم دھه حدود درطی.دشمنان ملی وطبقاتی نشدند
 ما مرتکب شدند ابرقدرت سوسيال امپرياليسم شوروی اين جانيان وحشی کشتاروجنايات واجحافات وسيعی را عليه مردم

مردم افغانستان عليه   جنگ ومبارزهاماازآنجاييکه آن.  صرف نظرمی نماييمشرح مفصل آن دراين نوشته ازکه
گروه ھای ارتجاعی اسEمی بکمک رھبری انقEبی ومترقی بود؛ فاقد ورژيم مزدورش امپرياليستھای روسی 

رھبری جنگ قرارگرفتند وحاصل ھمه قربانيھا وفداکاريھای خلق  درامپرياليستھای غربی ودولتھای ارتجاعی اسEمی
دارای رھبری  رياليسمجنبشھا ومبارزات برحق توده ھای مردم عليه ارتجاع وامپاگر! بلی. غصب کردند راافغانستان

 قرارمی ارتجاعی طبقات  جناحی از زيررھبریيا وتوسط نظام حاکم سرکوب می شود انقEبی نباشد خواھی نخواھی
ازاينجاست که مردم افغانستان خاصتاً روشنفکران مردمی . ھرقدرقربانی بدھند وفداکاری کنندتوده ھای مردم  ولو.گيرد

 مبارزات خلق شان عليه امپرياليسم وارتجاع دربرھه ھای مختلف تاريخ درس بگيرند ازتاريخ وروشن بينان جامعه بايد
 به  توده ھای مردم بدون رھبری مترقی وانقEبی مبارزاتزيرا. بياموزندازاين تجارب تلخ وبا دقت ومEحظۀ عميق 

  .ابند نجات نمی يتسلط امپرياليسم وارجاع فئودال کمپرادوریاز نمی رسد ومردم وميھن پيروزی
  ارتجاعی اسEمی ھایاسEمی متشکل ازگروهکيل دولت ازسقوط رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليسم وتش بعد

قدرت دولتی سر ھا برهو آتش جنگ داخلی بين اين گرگروه ھای مزدوروآدمکش خلقی پرچمی ومليشه ایومزدور
، بخش  را بقتل رساندندازباشندگان شھرکابل  ھاھزارتندهخونخوار مزدورواين وحشيان. سال دوام کرددرگرفت وچھار

دارائيھای عامه ومردم  و کابل وديگروaيات کشوررواداشتند برمردم را وشنيع ترين جناياتراويران کردند شھراعظم
 برسرقدرت  گروه طالبانبين اين گروه ھا ووويرانگر ھای ارتجاعی وخانماسوزجنگ دورديگری ازبعد. رابغارت بردند

ات گسترده توسط وتجاوز، غارتگری بازھم کشتاروجنايت.Eدی ادامه يافت مي2001 اواخرسال  تاگرديد که آغازسياسی
 خود فروختهتوسط اين ھای بيشتری درتمام عرصه ھا ويرانیعليه مردم  صورت گرفت وارتجاعی ومزدوراين باندھای 

عاملين اين ھمه ؛ زيرا  دارند مستقيمباھم رابطهحوادث جنايتبارسی ودوسال اخيرکشور  بايد توجه داشت که. بوجود آمدھا
قدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی  خارجی وگروه ھای ارتجاعی مزدوروميھن  ،جنايات وکشتاروتجاوزوويرانی

باھم   درائتEفمقاطعیدرو شريک اند  درتمام اين جنايات و تجاوزات عليه مردم وميھن کهھستند، بودند و داخلیفروش
 ميEدی که دورديگری ازاشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليستی 2001سال ماه اکتوبرھفتم از. رده اندعمل ک

درکشورآغازگرديد؛ ھمه اين گروه ھای جانی وخاين به خلق وميھن زيرچترحمايت امپرياليسم امريکا وناتودرچوکات 
  .ندبارديگربرمردم افغانستان مسلط شد دولت دست نشانده 

  ميEدی2001 اکتوبرسال 7بتاريخ  وبه مستعمره کشيدن کشورامی امپرياليسم امريکا وناتوبه افغانستانتھاجم نظ
اين حمله نظامی درظاھرامر.  وانگيزه ھای ظاھری ومخفی بوداين يورش نظامی وحشيانه دارای علل. آغازگرديد

 11سرکوب گروه القاعده که بتاريخ فيصله وتصويب شورای امنيت ملل متحد جھت  پيشنھاد دولت امريکا وبراساس
منجربه قتل  که برجھای مرکزتجارت جھانی وپنتاگون درنيويورک وواشنگتنطی حمEت انتحاری بر 2001سپتمبر
ه گروه ھا وافراد افغانستان ھم در. انجام شدسه ھزارتن گرديد وحکومت طالبان که ازآن حمايت کرده بود،حدود 

 دراين گونه ودولتھای ارتجاعیقدرتھای امپرياليستی  ا درک کنند وبه اھداف مخفی ر حقايق که نمی خواھندارتجاعی
ھمين تبليغات دولت امريکا ؛کتمان می کنند وواقعيتھاراوارنه جلوه می دھند ويااينکه آگاھانه حقايق را پی ببرنداقدامات

 به بھانه اينکه  ميEدی2003ال دولت امريکا درس  ھمچنان.می کنندھنوزھم نشخواروديگرکشورھای امپرياليستی را
درحاليکه بعدھا (صدد ساخت سEح اتمی است در) دولت امريکا بودمھای مورد غضبکه ازرژي(رژيم صدام حسين

امنيت "نه ھم و رصدد ساختن چنين سEحی نبوده  حسين د ثابت شد که صداموملل متحد" سيا "کارشناسان باثرتحقيقات
 با آنکه شورای امنيت ملل متحد .کشورعراق را مورد تھاجم نظامی قرارداد ،)ودب ازاين ناحيه مواجه بخطر"جھان
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؛ ليکن  رسماً قطع نامه صادرنکرد، حسين انگليس به عراق وسقوط رژيم صدامظاھراً برای حمله نظامی امريکا ودولت
ازمردم د سه ميليون نفر وآواره شدن حدوه وغارت وتباھی عراق وکشتارصدھا ھزارتنوحشياندربرابراين تھاجم نظامی 

 گروه ھا وافراد  قماشن اما بازھم ھمي.ھم ننمودی  اقدام عراق، عليه مردموزات سھمگين آنعراق وجنايت وتجا
استعماری امريکا بی شرمانه ھردومورد تجاوزنظامی وتسلط  منطقه ودرسطح جھانافغانستان ، در امپرياليسمسرسپرده

 اين نيست که ما ی بردن به اھداف مخفی امپرياليستھا پ. وازآن حمايت کردندنستند دابجا  راافغانستان وعراقدروناتو 
 اما چيزيکه . مقدورنيست زيرااين امربرای ما داشته باشيم؛مستند آگاھیبطورازاسناد ونقشه ھای مخفی امپرياليستھا 

 غارتگرانه اف ونقشه ھای واھد شناخت ازماھيت وخصلت نظام سرمايه داری وامپرياليسم،برای ما قابل درک وفھم است
بارباردرعمل باثبات طول تاريخ پيدايش سرمايه داری وامپرياليسم ه در آنست ک وعملکردھای وحشيانهضد انسانیو

 توده عوام فريبانهھای  به شيوه  با تبليغات گمراه کننده وتوسلد تانسعی می کنخوار اين قدرتھای جھانولی. رسيده است
 درکشورھای مختلف  شان پليد نسبت به اھداف ونقشه ھایطح جھان ودرسرکشورھای خود شاندرا   نآآگاه خلقھای

عملکردھا ی ازی نرسند درک وفھم ازھمين جاست تا زمانی که توده ھای خلق جھان به آگاھی سياس. اغواکنند جھان
  با آنکه توده ھای خلق. برای شان آسان نخواھد بود مورد حمايت آنھاھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعیدولت

شده وامپرياليسم وطبقات ارتجاعی کشورھای شان اغوا طول تاريخ  بارھا توسط استعمارر ددرکشورھای مختلف جھان
ين قدرتھای امپرياليستی گوشت وپوست شان آنراحس کرده اند؛ اما ھمتجربه مستقيم بابا وبعداند 

با تغييرچھره ولحن بازھم توانسته اند توده ھای خلق را ) اعیدولتھای ارتج(وغارتگرومزدوران بومی آنھا جنايتکار
سم وطبقات ارتجاعی فئودال وتاجران  امپرياليماھيت وخصلت طبقاتیاز باين صورت برای شناخت. فريب دھند

طبقات ارتجاعی وامپرياليسم  برای نجات ازسلطه وستم واستثمارخلقھا.ضرورت به کسب آگاھی انقEبی استکمپرادور
 وايجاد زندگیر پيش برد امو آزادی واستقEل وعدالت اجتماعی ودن به حق تعيين سرنوشت سياسی،رسي استعماروطردو

ه وآسايش ضرورت به مبارزه انقEبی وپيشبرداين مبارزه تا سرنگونی  ورسيدن به رفاتحول وترقی درزندگی شان
مبارزه ای سياسی انقEبی ھيچ فعاليت وی و سياسبدون آگاھی. عی وسلطه امپرياليسم دارندحاکميت طبقات ارتجا

. نمی انجامداليستی وفئوال کمپرادوری ولوھرقدرفداکارانه ھم باشد به رھائی توده ھای مردم ازشراستثماروستم امپري
ی ا وخلقھملتھا. م وطبقات ارتجاعی نباشدليسوامپريادارای تاريخ مبارزه عليه استعمارخلق وملتی درجھان نيست که 

ی  وامپرياليستھای خودیطرف دولتھاا دارند که بارھا مبارزات شان ازرب راھمه اين تج  نسبتھای مختلفجھان به
  . سرکوب خونين شده  ونتيجه ملموسی برای آنھا ببارنياورده استخارجی

تو درآستانه  بياددارند که امپرياليسم امريکا وناانآزادی خواھوان ن مردم افغانستان خاصتاً روشنفکران مردمی وروشن بي
 اذھان مردم  افغانستان را مغشوش ی اشتبليغاتحمله نظامی به افغانستان  ودرطی ده سال اخيرچگونه با ماشين عظيم 

 ونوسازی کمک به مردم افغانستان وآوردن دموکراسی وبازسازی"کردند وتجاوزنظامی وتسلط استعماری شانرا 
 به نيات شوم واھداف ستان درطی ده سال اخيرتا حدیمردم افغاناز یبا آنکه بخشھای زياد. جازدند" وآزادی زنانکشور

 جنايات وتجاوزات  آنھارا بگونه عميق حس کرده اند؛ ای ارتجاعی مزدورپی برده اند وامپرياليستھا وطبقات وگروه ھ
ستم ومظالم  جنايت واجحاف وکشتارو تحملسی ودوسال بعد از(مردم مابخشھای از  بازھم کهولی درعمل ديده می شود

توھم  کننده آنھا دچارتبليغات گمراه، تحت تأثير)رامپرياليستھاامپرياليستھا وگروه ھا وطبقات ارتجاعی جانی ومزدو
تحت تسلط امپرياليستھا  اخير درطی سی ودوسال خاصتاً راھم نبايد ازنظردورداشت که مردم ما مطلب اين.ھستند

سال تحت تأثيرتبليغات زھرآگين  14 .نيستندنبوده و برخورداريانخوارازکوچکترين آزادی عقيده وبومرتجعين خون
گروه ھای اسEمی تبليغات گمراه کننده تحت تأثيرسال  ستھا ورژيم مزدورخلقی پرچمی ھا وحدود نهسوسيال امپريالي

 متوھم شده نھا اشغالگرودولت مزدورآامپرياليستھای جھادی وطالبی وده سال اخيرزيرتأثيرتبليغات گمراه کننده ارتجاعی
اد گری به ستوه ظلم وبيد ستم وجنايت وازاين ھمه مردم ی  توده ھا  که بصورت عينی مEحظه می شود که آنچهاما. اند

   . اندآمده
 ندبرافغانستان آغازنمودامی شانرا  ميEدی تھاجم نظ2001سال  اکتوبر7صحرگاه روزامريکا ومتحدين آن درامپرياليسم 

 .ند افغانستان فروريخت بيدفاعھای خوشه ای رابرسرمردم زصدھا ھزارتن بمب آتشزا وحتی بمب رو وپنجودرحدود چھل
ازمردم ما را کشتند وھزاران تن را معلول ومعيوب کردند ومتحدين آن دراين مدت ھزاران نفراين ابرقدرت جھانخوار

يکن  ل؛د راديواکتيوآلوده نمودن مھلکند وآب وخاک کشوررا به موادارد نمود و عامهسارات ھنگفتی را به تأسيسات وخ
می » کمک بشردوستانه، امنيت ودموکراسی«وتلويزيون وجرايد شان به مردم تبليغ بيشرمانه ازطريق امواج راديو

روه ھای متشکل دراتحاد شمال وگغانستان گروه ھای اسEمی فبه اوناتوآغازحمEت نظامی امريکابا.کردند
اپورتونيستھا گروه ھای ارتجاعی و وديگر"افغان ملت"ھا، سازائيھا ؛ گروه می جنايتکارومزدوروآدمکش خلقی پرچ

حيات " ازسالھا قبل صف جنبش انقEبی مردمی را ترک کرده بودند ؛ جان تازه يافتند وبقول خود شان وتسليم طلبانی که
موقت وعبوری به وتشکيل دولت بعد ازسقوط رژيم طالبان .  امپرياليستھای اشغالگرآغازکردند حمايت را درسايه"نوينی

رياليسم دردولت بشمول چند تکنوکرات مزدورامپسرکردگی کرزی مزدورھمه اين گروه ھای ارتجاعی ومزدور
  .اليسم نصيب شدندخوان نعمت امپري وھرکدام  سھم خودرا ازاستعماری جمع 

فته بودند؛ حيات تازه يافتند وبا ائتEف شمال که توسط حريفان طالبی شان درکنارپرتگاه سقوط قرارگر گروه ھای 
 درسرکوب رِژيم طالبان وگروه ھای القاعده درآمده و ارتش امريکايونھا دaرواسلحه امريکائی به خدمتدريافت ميل

می فروشند و خودراگروه ا کمال بی شرمی فخراين مزدوران جانی ب. گسترده گرفتند وويرانی کشورسھم وکشتارمردم
 وھواداران  مانند اينکه طالبان!مقاومت کرده اندوجنگ ومردم ادی کشورکه گويا برای آزوانده  خ"مقاومتجھاد و" ھای 

اين .  می نامند" مقاومت ملیجنگ"امريکا وناتو ودولت مزدور کشورجنگ شانرا با قوتھای نظامی آنھا درداخل وخارج
طريق راديوھا، تلويزيونھا وويب سايتھا ازآگاھی مردم با تبليغات گسترده ھردوگروه ارتجاعی ومزدوربا استفاده ازنا

ائتEف شمال به شيوه ھای مختلف به تفرقه افکنی دربين  گروه ھای .وجرايد شان به تبليغات دروغين دست می زنند
. ازاين طريق دربين مليتھای مختلف کشورخصومت خلق کنندکشورمشغول اند وسعی می کنند تا غيرپشتونمليتھای 
برھبری انوارالحق احدی وزيرتجارت دولت " افغان ملت" وگروه  متعلق به مليت پشتونکرزی اطرافيانبالمقابل 

 اذھان خلقھای نيزتEش می کنند تا  وگروه طالبان وحقانی وگلب الدين ازمليت پشتونیمزدوروديگرحلقه ھای شئونيست
افغان " وگروه بل کرزی وھوادارانش تا ھمين يک ھفته ق.ازندرپشتون مغشوش سعليه مليتھای غي پشتون را واقواممليت

 به موفقيت  ھرچه سريعرا باگروه ھای طالبان وحقانی وجناح نظامی گلب الدين» صلح« تا برنامه سعی می کردند" لتم
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  وکرزی مزدوردررأس اين تEشھاسازند تربرسانند ووزنه مرتجعين مليت پشتون را دردولت دستنشانده سنگين
 با طالبان وقدرتھای امپرياليستی اشغالگرکرزی" صلح" ه برنامهای ائتEف شمال عليبالمقابل گروه ھ .قراردارد

  .انده موقعيت اينھا تضعيف می شودنش زيرابا آمدن طالبان دردولت دست .قرارگرفته اند
باران  وراکت بارانھای وحشيانهب بم راباازمردم ماتن سی ھزارقدرتھای امپرياليستی اشغالگربيش از اخير درطی ده سال

 درطی سالھای غرامت يا خون بھای ھرافغانی که. تن را معلول ومعيوب کرده اندان ھزارکشته و مناطق مسکونی
مردم  است که ين کم بھاء ترين ارزشیا. می رسند حدود دوھزاردالراست رسيده وتوسط  ارتشھای اشغالگربه قتلاخير

ليکن دولت امريکا وناتوبرای حفظ جان .دارندخلی آنھايستھای وحشی ومزدوران داامپريالمظلوم افغانستان درنزد
يک موترضد گلوله درخدمت آنھا محافظ مسلح معاش می دھد وچھارزيرمشاورووکيل پارلمان مزدورش ھروزيرو

به  که درطی ده سال اين مصارف سر، شانمعاشھای چند ھزاردالری وامتيازات ديگربرایبعEوه .  استهدقراردا
گذاريھای گروه ھای طالبان وحقانی وگلب بھمچنين ھزاران تن ازمردم ما درحمEت انتحاری وبم .ندميلياردھا دaرمی ز

  .الدين درطی اين مدت بقتل رسيده ومعلول شده اند
 "بازسازی"سال چند ده ميليارد دaربرای مدعی ھستند که درطی ده ريکائی واروپائی وديگران  امپرياليستھای ام

 برای مردم افغانستان وبھبود شرايط زندگی آنھای آنھا  ادعابرخEف" کمکھا"د؛ ولی اين  انافغانستان کمک کرده
 درصد آنھا صرف تربيت وتجھيزارتش وپوليس  بلکه ھشتاد، کشوربمصرف نرسيده است واقعی وآبادانیوبازسازی
 درصد ھم نصف بيستباقی  شده واز دست نشانده ومصارف ارکان دولتمردم، قوای سرکوبگر"امنيت ملی"ومامورين 

اينھا مثالھای عينی ھستند که ھمه کس شاھد .  رفته استآن توسط اعضای دولت ووابستگان وخانواده ھای آنھا به غارت
  مبالغ کEن بخش اعظم اين ھا قرارمی دھند که )NGO(بدسترس  ساaنه صدھا ميليون دaررا امپرياليستھا. آنھاست

  به مصرف درآن عرصه ھایھمرا  بخشیمی شودغارت  وباشکال مختلف دزدی)  او ھاان جی(توسط رئيسھای اين 
 فقط رقم ناچيزی برای مردم بمصرف .وقدرتھای امپرياليستی ايجاب می کنددولت مزدوررسانده اند که منافع حال وآينده 

مردم دم افغانستان وجوان کشوررابرخ مرنوجوان وھميشه تعليم ميليونھا طفل و امپرياليستھا ودولت مزدور.رسيده است
 ايجاب نمی کرد به يقين  ومصالح دولت مزدورآنھا؛ درحاليکه اگرمنافع سرمايه بين المللیکشورھای خود شان می کشند

 تا کيفيت  ھمين برنامه ھم بيشتربريک کميت متورم استواراست. صورت نمی گرفت عرصه اينی ھم به کمترين توجھکه
 است که  بوده خود مردم افغانستان وکوششنامه عمده ترين مسئله توجه وعEقه مندیقابل تذکراست که دراين بر.  aزم

ی دربخش اعظم کشورشاگردان درفصول گرما وسرمادرحاليکه . ه استشد اين بخشدرتا ھمين سطح کمی موجب رشد 
  ناگفته نماند. اند محروم ھم درسیکمترين لوازم واز درس می خوانند وسرد ھای نمناک زيرخيمه ھا ودرروی زمينشديد

زيرا اينھا .  رشد کمی اين برنامه درحقيقت مخالف اھداف ونيات امپرياليستھا وطبقات ارتجاعی فئودال کمپرادوراستکه
فراغت رتن آنھا بعد ازازاين ھم وحشت دارند که روزی ھمين کتله ھای تحصيل کرده ھا که ازھمين حاaده ھا ھزا

اگرامريکا .ت مزدورموجب دردسرھای خواھند شدليستھای اشغالگرودولبرای امپرياتحصيل بيکارھستند؛از
 دaررا بمصرف  پخته ويا اعمارمراکزتجارتی صدھا ميليون جديدواحداث جاده ھایھا ھراوترميم شاھتعميروناتودر
  اينھاه ھم؛استعماری  ھای مختلفانتخابات صدھا ميليون دaر برای دايرکردن لويه جرگه ھا ومصرفيا  و اندرسانده

  . استی  وتقويت دولت مزدوربودهياليستسرمايه ھای امپر اھداف آنی وآتی امپرياليسم امريکا وناتو و  بهدرجھت خدمت
 زراعت  آبياری و خاصتا دربخش به برنامه ھای انکشافی وزيربنائیاليستھا ودولت مزدورکمترين اقدام عملی امپري

 خشخاش وتوليد ترياک کشتدرحاليکه درطی ده سال . رده اند درکشورنک ورشد وانکشاف بخش صنعتیومالداری
جھان درافغانستان  درصد ترياک وھيروئين وحشيش ربوده وساaنه حدود ھفتادرشد قابل مEحظه برخورداوھيروئين از
 ويلم نمی رسد که نصف آنرابشمول تمبه دوميليارد دaرھساaنه  درطی ده سال بودجه عادی دولت مزدور.توليد می شود

 قدرتھای اشغالگروديگرکشورھای امپرياليستی وارتجاعی می پردازند؛ ليکن ساaنه حدود  دولت،برنامه ھای انکشافی
آن به توليد  دaر که فقط حدود چھارميلياردواد مخدردرافغانستان عايد می شودميليارددaرازدرک توليد وفروش چھل م

بدون شک . بين المللی می ريزد داخلی و به جيب مافيائید وباقی می رس، زمين داران بزرگ ومتوسطکنندگان داخلی
ساaنه ميلياردھا مترمکعب منابع آب . درآن سھم قابل مEحظه ای دارندران ارتش ھای اشغالگرودولت مزدورس

ھکتارزمين زراعتی کشورلم وترکمنستان می رود ولی صدھا ھزار، ايران ؛ پاکستانبه کشورھای ھمسايهستان افغان
 درطی ده .با شکم گرسنه  زندگی می کنندرا تشکيل می دھند حدود دوثلث نفوس کشوردھقانان که رع باقی مانده  ويز

 قوماندانھا وسران گروه ھای  مقامات عالی رتبه دولت،سال اشغال واستعمارصدھا ھزارجريب زمين دولت ومردم توسط
ران درداخل کشوربی سرپناه aنی ازپاکستان وايازمھاجرتھای طونفربازگشته  ھزارصدھا. جھادی غصب شده است

امراض مختلف شيوع فقروتنگدستی، .چھارميليون نفربيکاراندطبق آمارگيريھای اخيربيش از .وگرسنه ھستندوآواره 
 ده ھا ھزارکودک .درجامعه بيداد می کننداد به مواد مخدروامراض روانی ايدزواعتي، مEريا، توبرکلوزمکروبی خاصتاً 

 لشکری . حدود شش ميليون کودک ازرفتن به مکتب محروم ھستند.ه شاقه ترين وغيرصحی ترين کارھا شده اندمجبورب
امنی وفقدان مصئونيت  نا. به گدائی روی آورده اند برای زنده ماندن ومعلولين جنگ، بزرگ ساaناززنان وکودکان

 توسط باندھای مسلح مرتبط به اختطاف وگروگان گيری به منظورباجگيری وتجاوزبه زنانجانی ومالی،
قماش اين . يعی وجوددارد دولت مزدورروسی درسطح وس سابق تنظيم ھای جھادی واعضای خادوسرگروپھایانھاقوماند

 ومسلح شدند که دردوران جنگ ه که درطی سی سال توسط تنظيم ھای اسEمی سازمان داده شد واوباشعناصرلومپن
ھمچنين . انجام دادندعليه مردمنايات راشنيعترين وسخيف ترين جه سال اخير ودضد روسی ودوران حکومت جھادی ھا

رئيس ( توسط نجيب جEد را باش وچاقوکشوسوسيال امپرسياليسم شوروی ھزاران تن ازعناصرلومپن وادولت مزدور
 دروaيات ری دوستم وملک وديگرھم قماشان آنھا ويا کندکھای مليشه ای تحت رھبخاد کردجذب دستگاه جھنمی ) خاد

عليه مردم افغانستان ،  وانسانی شريفانه توده ایخصلتوفاقد بی خاصيت  وازاين عناصرمختلف کشورتشکيل دادند
.  می زنندسرقت مسلحانهو دست به آدم ربائیدرسراسر کشورھمين عناصردرطی ده سال اخير ازگروه ھای. کارگرفتند

اين جنايتکاران صورت نگرفته ده دردستگيری ونابودی  کم ترين اقدامات ازطرف دولت دست نشاندرطی ده سال
برعکس دولت مزدورونيروھای اشغالگرازھمين باندھای جنايتکاردرجھت مقاصد شان درکمپنی ھای امنيتی .است

  .وشبکه ھای جاسوسی استفاده می کنند
تاً پاکستان، چين،  ازکشورھای خارج خاص مصرفیوورود اجناس" زادبازارآ"طرح پاليسی اقتصادی  با  کرزیدولت

صنايع سکتور.  وبه سقوط کشانده استضربه زده شديداً  صنايع نوپای داخلی را ، وتايوانی جنوبیران، کوريااي
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 ھرات، بلخ، صفرآغازگرديد ودرطی ده سال چندين صد کارخانه درکابل،ازدرافغانستان ده سال قبل تقريباً 
؛ اما اين صنايع نوپا نتوانستند دربرابرھجوم اجناس کشورھای دآغا زبه فعاليت توليدی کردنننگرھارووaيات ديگر

وقبل ازآنکه بپا ايستاده شوند فلج شده ودولت درھيچ عرصه ای ازآنھا حمايت نکرده ونمی کند ديگربه رقابت بپردازند 
. ک کردند کشوررا تر ھم به علت عدم شرايط aزم ونبود امنيت ومصئونيتتعداد ی ازصاحبان صنايع. وسقوط کردند

 وازرشد هافغانستان مانند ده ھا سال قبل به سرنوشت شومی گرفتارگرديد) متوسط(باين صورت  سرمايه ھا وصنايع ملی
مستعمره درافغانستان ) صنعتی(ی سرنوشت بورژوازی مل ودردوره ھای مختلفدرطول تاريخ. ند بازماند aزموانکشاف

به يقين که ده سال . بوده است چنين م وغيرمستقيم امپرياليستھا ونيمه فئودالی تحت سلطه مستقيونيمه مستعمره
افغانستان سرنوشتی بھترازاين نمی ) صنعتی(يسم ودولت مزدورآن بورژوازی ملیاخيرنيزتحت تسلط استعماری امپريال

، معادن دولت دست نشانده درطی ده سال حد اکثرازتصديھای دولتی ازقبيل فابريکه ھا، شرکتھا. توانست داشته باشد
به قيمت ھای " خصوصی سازی"  بنام برنامه ندسمنت وغيره را که ازسابق باقی مانده بودمعادن ذغال سنگ و

  خاينانهاين اقدام. بسيارنازل به حراج گذاشته وتوسط قدرت مندان واعضای خانواده ھای آنھا خريداری شده است
  .ضد مردمی اين دولت است نيزناشی ازسرشت

ه فرھنگ ودموکراسی درجامعه دارند؛ درحاليکرشد وانکشاف اغواگری صحبت ازت مزدورباودول امپرياليستھا 
.  استفرھنگ فئودال کمپرادوری امپرياليستی و ارتجاعی ھمان رشد فرھنگاينھااگردراين زمينه اقدامی ھم کرده اند

م افغانستان ازدموکراسی بھره مند  زمانی مرد. است برای طبقات وباندھای جنايتکارحاکمودموکراسی نه برای مردم که
دموکراسی يک پديده طبقاتی است که درطی صدھا سال . می شوند که حاکميت طبقاتی درجامعه ازآن آنھاباشد

بورژوازی وامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعی سعی کرده اند تا ماھيت طبقاتی آنرا پنھان کرده ودموکراسی طبقاتی 
 راديو وصدھا روزنامه  موج تلويزيون وده ھا کانالده ھا اگر. مردم جابزنند عمومبرایخودرابا دھل ونغاره دموکراسی 

 وباصطEح صاحب  نويسندهھا تن وده  توسط امپرياليستھا وگروه ھای جھادی وخلقی وپرچمی تمويل می شوندوجريده
ھمه  د،ی کرده وگلون پاره کننکرده اند تا دراغوای مردم واغتشاش اذھان آنھا قلم فرسائ اجيررا بنامھای مختلفنظر

 ارتجاعی  چيزی جزفرھنگ ودولت مزدوراند کهمنافع قدرتھای امپرياليستی اھداف و درخدمت اين دستگاه ھاوھمه
فرھنگی " وده ھا انجمن" سياسی"بيش ازصد حزب  بھمين ترتيب .تسليم طلبی وانقيادملی تبليغ وترويح نمی کنندو

  تقويت و ھمه درجھتند، ااصرارتجاعی ومزدورامپرياليسم وارتجاع تشکيل شده گروه ھا وعنطتوس که  "واجتماعی
 زمينه درحاليکه. ارتجاعی مزدورفعاليت می کنندحفظ نظام مستعمراتی کنونی وتحکيم پايه ھای قدرت دولتی طبقات 

امپرياليسم مارواستعزيرا.  ويا وجود نداردفرھنگ مردمی بسيارمحدوداستو علم وفرھنگ مترقی وانکشاف رشد برای
  استعماری خاصتاً قانون اساسیتدوين وتصويب ازطريق  علم وفرھنگ مترقی اند وازدشمنان قسم خورده وارتجاع حاکم

  رادرجامعهمردمیو رشد وتکامل فرھنگ مترقی اتامکانوديگرقوانين ارتجاعی، احکام شريعت اسEم برمبنای اصول و
فقط درس : "ست کهنان ومحصلين ومتعلمين را مخاطب قرارداده وگفته ا کرزی مزدورچندبارتاحال جوا.سد کرده اند

، سياستی که  ورزمندهالبته منظورکرزی مشخص است؛ يعنی دوری ازسياست مترقی".  دوری کنيدبخوانيد وازسياست
 ودرجھت  کند دفاعازمنافع طبقات خلق وميھنافشاگری کرده وعليه تسلط استعماری امپرياليستھا وجنايات دولت مزدور

  .است ومردود، بدم ارتجاعی درنزد امپرياليستھا وطبقات حاکبيداری وآگاھی سياسی توده ھای خلق مبارزه کند ؛
 ، ارتجاع مذھبی قرون وسطائی مزدورآن تاريکترين وحاکميت درشرايط تسلط مستقيم استعماری امپرياليسمھمچنين

 حرفھای  ھمه وآزادی تشکيل احزاب سياسینان ودموکراسیآزادی ز،   بيان عقيده وزمطبوعات آزاد، آزادیصحبت ا
 ماھيت فکری، اجازه فعاليت دارند که احزابی ک امرمسلم است که تحت چنين شرايطاين ي .ندمفت وپوچی بيش نيست

انی وميھن فروش سی سال  گروه ھای ج درصد اين احزاب توسط بيش ازنود.  آنھا مشخص استايدئولوژيک سياسی
  بورژوا واحزاب ھای اسEمی وديگراحزاب ارتجاعیخلقی پرچمی ھا وديگرگروه ھای روسی، گروهازقبيل اخير

ط برھمين  تحت اين شراي"مدنی" بنام جامعه  فرھنگی واجتماعیھمچنين ده ھا انجمن وکانون. تشکيل شده اندرفورميستی
خلقی پرچمی وگروه ھای اسEمی ان  انجمن ومحفل واتحاديه زنان توسط گروه ھای زنچندين. منوال فعاليت دارند

امپرياليستھای اشغالگرودولت ھمه وھمه اينھادرخدمت .  اند يافتهگروه ھای ارتجاعی درسطح جامعه اجازه فعاليتوديگر
 بگونه انقEبی ومترقیاحزاب وسازمانھای   فعاليت ی برای امکان ھيچ گونهشرايطیدرچنين اوضاع و. ھستندرمزدو
 فعاليت  عمدتاً دوگروه"آزاد"ردولتی ودرھمه اين مطبوعات عريض وطويل باصطEح غي. د ندارد وجو ونيمه علنیعلنی

سيون رقيب دولت کرزی است يپوز گروه اوديگری انتقاد می کند "اصEح" درجھت را دولت مزدوريک گروه : نددار
آزاد " که خودرا ازگروه ھای عده ای ھم. رت دولتی راتصاحب کند کرزی بخش اعظم قد اگربتواند منحيث جايگزينکه

بعضاً  وازدولت دست نشانده" تند وتيز ھایانتقاد" بظاھرفعاليتھای آنھا ازسطحمعرفی می کنند، " ومترقی وغيروابسته
" رفورم نظام مستعمراتی را طريق اينھا بزعم شان می خواھند؛ از.دنمی روشيوه رفورميستی فراتربه قوتھای اشغالگراز

ارتشھای  قدرتھای امپرياليستی به حياتش ادامه می سايه  که دراليکه دولتی با چنين ماھيت طبقاتی درح.کنند" اصEح 
فاھت سياسی وخرد باختگی اين يک س! ؟ نمايند"اصEح" طريق چنين مبارزۀاز آنرانددھد؛ چگونه ممکن است که بتوان

فعاليت سياسی  ويا خارج کشورال اخيردرداخلالبته گروه ھا وافرادی که با چنين طرزتفکری درشرايط ده س. بيش نيست
 سياسی مشخص دارند وازآنھا نمی توان جزاين  وحالئی فعاليت ميکنند سابقه) ان جی او( برنامه ھای دارند وياازطريق

  . داشتیتوقع
 سازی  امپرياليستھا مدعی اند که درطی ده سال درافغانستان برای دولت سازی وياباصطEح دولت ملت به ھمين ترتيب

 يکی ازارمغانھای تشکيEتی آنماھيت طبقاتی وساختاربا  دست نشانده دولتھمين!  بلیمصرف کرده اند؛دaرميلياردھا 
 دست نشانده که طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادورمی توانند حاکميت طبقاتی شانرا دولتی. امپرياليستھاست

تضادھای درونی آن  بحران وه ک ودزدی تا گلون غرق درفساد ورشوتازطريق آن برمردم افغانستان اعمال کنند؛ دولتی
 دولتی  تشکيEتی آن بجامانده است؛ اشغالگراست که چوکات بندیھای دالرھا وسايه ارتشبرکت ازآنقدرشديد است که فقط

سلطه  ل کنند و اعما افغانستان برمردم توانند حاکميت استعماری شانرا می آنطريقت که امپرياليستھای اشغالگرازاس
درخدمت اھداف اين دولت نيز دستگاه قضائی. بخشند" مشروعيت" طريق آن ازاستعماری خودرا برافغانستان

مEھای جيره از را تشکل بزرگیھمچنين امپرياليستھا.  دولت استشغالگروطبقات حاکم وزورمندان داخلامپرياليستھای ا
 موجوديت  آيت وحديثاستناد به تابا که صدھا تن عضو داردکرده اندايجاد "ء افغانستان علما سراسریشورای" بنامخوار

برجنايات وتجاوزات و برآن بزنند "تيمشروع"مھرو  نمودهتوجيهوحالت مستعمره بودن کشورراارتشھای اشغالگر



 6 

سارت وپيمانھای اواستعمارکشور اشغال  پارلمان دولت مزدورحالت چنانکه.دناليستھا ودولت مزدورآب تطھيربپاشامپري
  .د می دھ"قانونيت" را ازاين طريق  امپرياليسم امريکا وناتوآوراستعماری
 افشاگريھا، روشنگريھا درداخل وخارج کشورکه درطی ده سال اخير؛اجير" روشنفکران"ع آنعده ازموضوبرگرديم به 

مورد حمله ، اری قبل ودھه اخيرکشور ھاه اوضاع دھدربارهش انقEبی مردمی کشورومواضع جنبوارايه نظريات 
چيزی ندارد است ونستان کشوری فقيرا افغ: کهمی کنند لوحانه  چنين استدaل اينھا ساده. دھند دادند ومی وتمسخرقرارمی

 گروه ھا وافراد مربوط به  تحليلھای علمی وواقعبينانه اينھا.آن چشم داشته باشندکه امپرياليستھای امريکائی واروپائی به 
دولت امريکا  : سرمايه استدaل می کنند کهاين اجيران .می خوانند "دگمھای کتابی "کشوررا، ومترقی جنبش انقEبی

خود ھای  تا ھم کشورين المللی وسرکوب ونابودی آن به افغانستان آمده اندببخاطرمبارزه باتروريزم ودولتھای اروپائی 
اين يک چانس نند وکبرجھان منطقه واز رای اسEم افراط گرائی ازشرتروريستھا امن سازند وريشهوھم افغانستان را

 علوم  استاد بنام داوود مراديانآقای عناصراين  ازجمله.آن بھره برداری کنندافغانستان است تاازطEئی برای مردم 
طريق مصاحبه ھای طوaنی اش با تلويزيونھا چنين  است که ھميشه ازکابلپوھنتونھای خصوصی دريکی ازسياسی در

درطی ده سال منافع مردم افغانستان ومنافع امريکا وناتودرھمسوئی باھم قرارگرفته اند وبايد ما " : کهدرفشانی می کند
 وداکتررسول  رنگين دادفرسپنتاآقا يکی ازتحصيل کرده ھای ھمقماشاين . "کم نظيراستفاده کنيم طEئی وازاين فرصت

ين دولت قرارداشته دارند ودرطی ده سال اخيردرکجای ا اين آقايان کی ھستند، چه سابقه ای  اينکه.استرحيم وديگران 
 می  افغانستانمردمبخورد واقعيت  ذھنی خودرابجای داشته ھایچگونه و  ازامپرياليسم به ستايش می پردازند وچگونهاند

شد؛ انسانی برخورداربا خرد ودانش علمی ووجدانازشمه ای  اگرکسی  ليکن مسئله اينجاست که. به ھمه معلوم استدھند
درھم سوئی قراردارند ويا ی اشغالگرواستعمارگر با منافع امپرياليستھا افغانستان منافع مردممی شود بگويد کهنحاضر

  را قلع وقمع کنند  اند تا گروه ھای اسEمی افراطیآمده.اسی وعمران افغانستان آمده اندامپرياليستھا برای آزادی ودموکر
کسی خود فروخته واستعمارزده نباشد چگونه ممکن است که راگ !د آورند بوجو درافغانستانودولت دموکراتيکی

 اينرا می . چشم بپوشد بااين پرروئیان درجھ عليه خلقھا وملل تحت ستمازاھداف شوم وغارتگرانه امپرياليستھا
 ی، خEف نظراين آرايشگران نظام سرمايه دار درحاليکه! اين عناصرخود فروخته وسرسپردگی ارتجاعگويندعمق

به کمک مردم افغانستان نشتافته اند تاآنھارا ازشررژيم قرون بزرگ امپرياليستی امپرياليسم امريکا وديگرقدرتھای 
ياليستی اين قدرتھای امپر. وسطائی طالبان والقاعده نجات داده وآنھارابه دموکراسی وجامعه مدنی ورشد وترقی برسانند

 تاريخ سياه وخون چکان .افغانستان ومنطقه آمده اندودآنھا به خ واھداف ونقشه ھای غارتگرانه روی محاسبات
 قماش عناصرچنين ساده انگارانه که اين اين.وامپرياليسم اينرابه صراحت نشان می دھد جھانی استعماروسرمايه داری

 حدود ين مدتطی ا و ويا نخواھند داشتنداشته انددرافغانستان منافعی  درطی ده سال کنند که امريکاوناتو میاستدaل
  دربدل آن به مصرف رسانده اند ولیافغانستان" بازسازی" و وساختن دولتافغانستانجنگ درچھارصد ميليارددaر

 رابه ھمين سادگی مطرح کرد آيا ميتوان اين موضوع.  ونخواھد شدشدهن ازافغانستان نصيب آنھا ظاھراً ھيچ منفعتی
 درجھت درافغانستان ومنطقه ھيچ ھدفی راودولتھای اروپائی ت امريکا؛ دول عناصروپذيرفت؟ آيا بنابه قول اين قماش

  امپرياليسم جھانی خاصتاً امپرياليسم.آن سفاھت وبEھتی بيش نيستانکار! ندتعقيب نمی کنتأمين منافع آنی وآتی  شان 
 اتژيک جغرافيائی استر واھميتھم موقعيت باز.درازمدتی دارد کوتاه مدت وامريکا درافغانستان ومنطقه نقشه ھای

 دارکات؛ ت ازاين طريق وکنترول آن ذخايرنفت وگازآسيای ميانهبه امپرياليستھا دسترسی ؛افغانستان درمنطقه سياسی
 قدرتگيری اقتصادی ونظامی امپرياليستی نوظھورچين وقدرتتوسعه طلبی ھای دربرابربرای اقدامات احتمالی درآينده 

ومی که عليه ثروتھای نيات شيج فارس وخلخاورميانه؛ کنترول آبھای ه ودراين منطقفدراسيون روسيه دوباره امپرياليسم 
سه تريليون وچشم داشت به بيش ازدرازمدت  اھداف ايگاه نظامی درافغانستان برای تحققايجاد پ؛ ايران داردکشور

 طبق ھان  استخراج کامل آذخايرزيرزمينی افغانستان که اکثراًعناصرذی قيمتی دردل خاک اين کشورنھفته است که برای
  نوکرامپرياليسم حاکميت طبقات ارتجاعیتا زمانیو.  زمان ضرورت است سالبه صدھااين رشته،  تخمين کارشناسان

  به غارت برده ی امريکائی واروپائی ومتحدين آنھا امپرياليستھا، حاصل بخش اعظم اين ذخايرتوسطبرقرارباشددرکشور
  . ديگری ومسايلخواھد شد

 دراين منطقه وتنظيم وکنترول دوباره مھارگروه ھای اسEمی افراطی وديگرشرکای امپرياليست اش ، ديگرامريکاھدف 
 عناصرارتجاعی  قبل ھایصدهھمان طورکه در.تمويل وتسليح شده اند،  که روزی توسط خود آنھا متشکل استآنھا

رن مورد استفاده سرمايه داری امپرياليستی  قرگرفته اند ودرطی بيش ازيکقرا  استعمارکھن مورد استفادهمذھبی
زيرا امپرياليسم جھانی . آينده نيزاين گروه ھا می توانند درجھت تحقق اھداف امپرياليستھا عمل کنندحال وقراردارند؛ در

،  جھانی انقEبی پرولتری وپرولتاريای آگاه وانقEبی اين گورکنان اصلی سرمايهھایبيش ازھمه ازرشد وتکامل جنبش
  مسلماناقليتھایو اسEمیپنجاه کشوردربيش ازی   افراطوچه " ميانه رو"گروه ھای اسEمی چه . حشت داردو

 بيش ازجنبشھای مترقی وانقEبی دراين  را احتوا می کنند؛ جھاننفوسازارد حدود دوميليکه  اسEمیکشورھای غيردر
کارآمد ترين وسيله مئوثرترين واين گروه ھا .برخوردارھستندوذ رشد ونفات پرورش وامکانزمينه ھا و ازکشورھا

 سوء استفاده اين گروه ھا با.  ھستند وامپرياليستھا طبقات حاکم ارتجاعی حراست ازمنافعدرکشورھای اسEمی برای
ا و نا آگاه مردم به آسانی می توانند دربين آنھا نفوذ کنند وآنھا ر ميليونی توده ھای فقيره ھایعقايد دينی ومذھبی کتلاز

کشورھای اسEمی جنبشھای انقEبی پرولتری بشدت مورد درحاليکه درھمين . شان بسيج نماينددرجھت اھداف سياسی 
ازطرف طبقات حاکم وارتداد وھميشه چماق تکفير.ھستندبوده و حاکم وامپرياليستھای حامی آنھاتعقيب وسرکوب طبقات

برفرق آنھا فرود می آيد ومورد غضب " وميانه رو" ووروحانيون ومEھای مرتجع ومزدوروتشکEت اسEمی افراطی 
ارتجاع  صورت گروه ھای اسEمی منحيث دستيار باين.دولتھا وترورگروه ھای اسEمی افراطی قرارمی گيرند

 ه کرد عملخاصتاً درکشورھای اسEمیرولتری وسرکوب آنھابی پرشد جنبشھای انقE جلوگيری ازوامپرياليسم درجھت
وخاصتاً درمنطقه شرق  بخش اعظم منابع انرژی مورد ضرورت سرمايه جھانی درھمين کشورھا نھمچني. می کنندو

 اين منابع  بيش ازھمهمنحيث قدرت بزرگ اقتصادی ونظامی جھانامريکا ھدف دارد تا. ميانه وآسيای وسطی قراردارند
ونه ساده انگارانه صحبت ازاين بگ"روشنفکران صاحب نظر"ازاين قماش بسياری . وذخايررادرکنترول اش داشته باشد

 را ثابت آنھا خEف نظردرحاليکه واقعيت. مينمايند که امريکا وناتوھدف سرکوب گروه ھای اسEمی افراطی را دارند
 دست به بغاوت زده اند، )مربيان سابق(ھا آنکه عليهرای اسEمی افراطی  گروه ھادرنظردارند تاامريکا وناتو. می کند
کنند وباقی تنبيه  آنھارانابود ويا" تسليم ناپذير"و واحياناً مھره ھای تندر وبخدمت بگيرندل درآورندتحت کنترودوباره 
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  با آنھا قبل را دوبارهھای سال وھمان رابطهاضع شان عليه امريکا وغرب نمايندترغيب وتطميع به تعديل مورا
می افراطی تحت رھبری اسامه بن aدن  سال اخيرتضاد بين تعدادی ازگروه ھای اس15E زيرادرطی .کنندبرقرار

 ودرافغانستان وعراق وپاکستان وامپرياليستھای غربی خاصتاً امريکا تشديد شده است که حتی برروی ھم سEح کشيده اند
 ولوافراطی دن گروه ھای اسEمی رانداربھيچ صورت قصد نابودی کامل وناتوامريکا با آنھم .جنگ بين آنھا جريان دارد

سطح جھان در را ويھودیامپرياليسم قصد ندارد تا جنبشھای مذھبی چه اسEمی وچه مسيحیبعبارت ديگر. اترين آنھ
به لحاظ ماھيت ايدئولوژيک سياسی اين جنبشھا وگروه ھا  .ضربه بزند بلکه درجھت رشد ونفوذ آنھا کمک می کند

  اينھا مالکيت خصوصی را تقديس .پرادورندارندوطبقاتی تضاد آشتی ناپذيری با امپرياليسم وطبقات ارتجاعی فئودال وکم
ھدف  سياسی شان ک بنا برماھيت ايدئولوژياينھا. نيستند نبوده و برای سرمايه جھانیومحافظت می کنند وھيچگاه خطری

 دشمنبرھمين مبنا حافظ مالکيت خصوصی و ندارند؛ اينھا جھاناستثماروستم ازتوده ھای خلقوبرنامه ای درجھت محو
   . اند وامپرياليسم ارتجاعیحافظ منافع طبقات حاکم نھائی اين گروه ھا درتحليل.نبشھای مترقی وانقEبی اند  جرسختس

 زمينه  نفوذ ؛ زيرا اين دولتھا مشکل دارندبا برخی ازرھبران کنونی دولتھا  درکشورھای شانگروه ھای اسEمی افراطی
موضوع  ازگروه القاعده اسامه بن aدن و. آماده کرده اندورھااندازه دراين کش بيش از امپرياليسم امريکا راوسلطه

ودربرخی  ) جھانمسلمانانبرای " مقدس" سرزمين(درعربستان سعودیی نظامی امريکاموجوديت پايگاه ھا
 عليه توده ھای خلق اين کشورھارارس بخوبی استفاده کرده وتوانسته اند احساسات مذھبی ديگرازکشورھای خليج فا

  مذھبیبنابرخصوصيات فکریو  به لحاظ ماھيت فکری سياسیاين گروه ھا ونيز. تحريک نمايندودی وامريکادولتھای خ
ومی .  مخالف ھستند اسEمیبخشی ازفرھنگ وسنتھای غربی درکشورھای شان درترويج  واخEقیروحیساختارو

يه کنند وتوده ھای عوام کشورھای  توانندازھمين موضوع  برای سالھا درجوامع اسEمی برای شان خوراک تبليغاتی تھ
نا گفته نماند که .  بشورانند وامپرياليسم ودرصورت لزوم آنھارا عليه طبقات حاکماسEمی را متوھم ومشغول نگھدارند

بخشی ازطبقات حاکم فئودال وتاجران کمپرادوروبخشھای ازاقشارطبقه متوسط اين کشورھا ازاين گروه ھا حمايت می 
ازجمله تضاد ، امپرياليسمتجاعی فئودال وکمپرادورباھای اسEمی منحيث نمايندگان منافع طبقات ار تضاد گروه .کنند

ديد ھم اينھابراساس ايدئولوژی واھداف طبقاتی شان اگرزمانی تضادبين شان تش. درون دسته بنديھای ارتجاعی است
. تشکيل می دھداين تضاد جھت عمده را در روی ديگراين سکه است وشترک آنھا؛ اماتبانی وسازش روی منافع مگردد

ريق نابودی  جزازطسم تضاد انتاگونيستی دارند وحل اين تضاد ھافقط طبقات خلق ھستند که با طبقات ارتجاعی وامپريالي
دين به روابط ومناسبات دولت امريکا وناتوبا گروه ھای اسEمی طالبان وحقانی وگلب ال. يسرنيستامپرياليسم وارتجاع م

 چون افغانستان ھای اسEمی افراطی  روابط ومناسبات دولت پاکستان با گروهبهھمچنين . سال اخيرتوجه کنيد دهدرطی
برخی ازاين  سال اخيرطی سه دری خاصتاً کهتانپاکسگروه ھای مختلف اسEمی افراطی  وطالبان، حقانی وگلب االدين

 اما با آنھم دولت پاکستان .روی آورده اندمسلحانه عليه دولت ه وبه مبارزه گروه ھا تضاد شان با دولت پاکستان تشديد شد
 گروه ھای افراطی افغان عليه ارتش ھای تاجای که اين گروه ھا دراتحاد با.  استفاده می کندعليه آنھا دوپھلوازسياست

ستان عمليات می وزمانی عليه دولت پاک. امريکا وناتو ودولت کرزی عمليات می کنند مورد حمايت دولت پاکستان ھستند
.  واردنکرده استراين گروه ھاارتش پاکستان ھرگزضربات نابود کننده ب ليکن. کنند آماج ارتش پاکستان قرارمی گيرند

 دست ازجنگ تا سازند راراضی ، حقانی وگلب الدين طالبان گروه ھایدولت امريکا وناتو تEش دارند تابا امتيازدھی
  وحقانی ميانه خوبی با جناح ائتEف شمال طالبانگروه ھایً  دولت پاکستان و ولی.شرکت کنندارند ودردولت کرزی برد

 وسھم گسترده آنھا با طالبان وحقانی" صلح" ھمچنين گروه ھای ائتEف شمال بشدت مخالف .  ندارنددردولت کرزی
تEف شمال وگروه گلب با وجودی که درطی ده سال اخيرھفتاد درصد بدنه دولت مزدوررا گروه ھای ائ.  ھستنددردولت

وبالمقابل دولت . ندھتمام ويا اکثريت قاطع قدرت دولتی رامی خوا"  مردم جھادرھبران" واينھا بنام .  دارندين درقبضهالد
 اما امريکا وناتوبنا بردaيل معين که . خود می دانند"حق اaھی"پاکستان وگروه ھای طالبان وحقانی تسلط بردولت را 

  دست نشانده ھمه مناصب کليدی ومھم را دردولتده است، نمی خواھند که گروه ھای ائتEف شمالدراين نوشته ذکرش
وطبق ( سپتمبرازطرف فردی مظنون به گروه طالبان20تروربرھان الدين ربانی بتاريخ  ليکن .داشته باشنددراختيار

طرف شورای رھبری از بوده وی دارای ھويت پاکستان شخصی که ربانی راترورکرده است ، کرزیاعEن بعدی دولت
ولت پاکستان  ودبا طالبانبط ائتEف شمال  روا) پاکستان ماموراين ترورشده است به کمک آی اس آیطالبان درکويته 

 وسيله  راوشورای نظارترورربانیئتEف شمال خاصتاً جمعيت اسEمی گروه ھای ا .ه است ساختبيش ازپيش تيرهرا
جمعيت "ازاين گروه ھا خاصتاً . کنند حمله می دولت" صلح"ن ودولت پاکستان وبرنامه لباقرارداده وبه شدت عليه طا

 ازيک طرف کرزی را تحت فشارقراردھند  سعی می کنند تابا استفاده ازترورربانی" ائتEف تغييرواميد" و" اسEمی
به  نا آگاه راتوده ھای عوامای ازگمراه کننده توجه بخشھکسب کنند وازجانب ديگربا تبليغات ی دردولت وامتيازات بيشتر

  .جلب نمايندازخود " حمايت"
مدت نيم قرن درترويج وتبليغ انديشه ھای ارتجاعی وخرافی وضد مردمی  که  سياه انديش عنصرارتجاعی واينربانی {

  ظھورجنبشتراک ھم فکرانش درشرايطبه اشوا .ه است کرد درجامعه عمل وآدمکشی وميھن فروشیوجنايت وخيانت
 عليه  خاينانه اقدام" المسلميناخوان"منحيث رھبرگروه ارتجاعی  ،)جريان دموکراتيک نوين( درکشوری مردمینقEبا

حضرت (استعماروامپرياليسم مذھبی مزدورستی بخش ديگرارتجاع سياه وبا ھمدآغازکردراجنبش انقEبی ومترقی کشور
 دولت ظاھرشاه به  مامورين استخباراتھمه جانبهوکمک وحمايت ) صبغت هللا مجددیھای قلعه جواد به سرکردگی 

مربوط به " سازمان جوانان مسلمان" يکی ازاعضای  .ش انقEبی مردمی مبادرت کردسرکوب خونين اين جنب
انقEبی  فرزند مبارز، اين نوکرھاری ارتجاع وامپرياليسم جانی گلب الدينرافغانستان يعنید" اخوان المسلمين"جنبش

نی  ربا.وحشيانه بقتل رساندصحن پوھنتون کابل در کشوررا مردمیجنبش انقEبیل سخندان عضو سيدافداکارخلقو
 عليه رژيم مزدورخلقی پرچميھا وسوسيال اودرجريان جنگ مقاومت مردم افغانستانوديگرھم قطاران ارتجاعی 

امريکا " سيا"ان و درمزدوری استخبارات دولت پاکستگروه ھای ارتجاعی اسEمی با ديگرامپرياليستھای روسی
درجريان جنگ ميھنی تنظيم جميعت . قرارگرفته وضربات ھولناکی برجنبش مقاومت ملی مردم افغانستان وارد کردند

مترقی وآزادی خواه را  انقEبی وتن ازافرادا ھده اسEمی، رکنارديگرتنظيم ھای ارتجاعی اسEمی ربابی مسعود د
  اوباش ولومپن تحت رھبری ربانی ومسعودگروه ھای.  بقتل رساندند ودرکشورھای پاکستان وايراندرجبھات جنگ

ده ھاھزارتن  ا خلقی پرچمی ھوديگرگروه ھای اسEمی جنايتکار، مليشه ھای مزدوردوستم وباندھای ميھن فروش وقاتل
ی تنظيم ھای  ازديگرسرباندھاومسعود قبلربانی .  مرتکب شدندجيع ترين جنايات راعليه آنھاوف ازمردم کابل راکشتند
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با سوسيال امپرياليسم روس ودولت مزدورآن اين دشمنان وقاتEن مردم افغانستان عی اسEمی پيمان سری ھمکاری ارتجا
وبعد درتمام طول جنگ ميھنی مردم افغانستان درواقع اين دوتنظيم درجھت تأمين منافع اشغالگران روسی . کردند منعقد

 البته . را ازپشت خنجرمی زدند افغانستان مردمه آزادی خواھانه ومبارز وجنگودولت مزدورآنھا عمل می کردند
واشغالگران روسی با دولت مزدور  را وعدم تعرض اسEمی پروتوکولھای ھمکاریتنظيم ھای  اکثريت بمرورزمان

 وجود "دمجاھ" بنامدسته ھای لومپن واوباش   بيش ازديگرتنظيم ھاجمعيت اسEمی ربانیدرتنظيم  . کردندنيزامضاء
ماھيت ايدئولوژيک  نماند که گروه ھای اسEمی بنابرنا گفته(.دی ازجنگ مقاومت مردم مسلط بودند زياجبھاتداشتند وبر

منحيث نيروی ھمين عناصرلومپن  از اکثراً سياسی وطبقاتی شان درتمام کشورھای اسEمی که فعاليت داشتند ودارند
تحت  وشورای نظارباند جمعيتمقاومت مردم افغانستان،   دوران جنگ درتمام.) ومی کنندنظامی شان استفاده کرده

درجبھات . دردھات ودرشھرھای کشورانجام داده است بيشترين جنايات راعليه مردم افغانستان  ومسعودرھبری ربانی
 بيش تحت کنترول جمعيت اسEمی، قتل مردم بی گناه وچوروچپاول واخاذی وقاچاق مواد مخدروتجاوزناموسی

 ت اجنايت ومزدوری به بيگانگان وعوام فريب ماھرازاين ھمه جناي" استاد"آيا اين .  بيدادمی کردديگرتنظيم ھااز
  درحاليکه بارھا مردم مناطق مختلف! اطEعی نداشت؟ تحت رھبری اشتوسط باند جمعيت اسEمیوتجاوزات 

که درطی چندين يانت وجنايت ومردمکشی  خ"استاد" شکايت رفته اند؛ ولی اين کشوردرايران وپاکستان نزدوی به
 سرائی می ه ومديح می خوانندمرثيهدرداخل وخارج کشوردروصف اوروزدولت مزدوروباندھای جمعيت وشورای نظار

که نمی افغانستان کوچکترين اقدامی نکرد،عليه مردم   حزبش؛ درتمام دوران وقوع اين ھمه جنايات وتجاوزاتکنند
، ھاآن خاين وجنايتکاررھبران اين تنظيم ھا و واھدافلوژيک سياسیه وبی اطEع ازماھيت ايدئوالبته توده ھای ناآگا.کرد

ه ھای جانی دارودستجنايات ربانی وديگررھبران اين دھه ازھمين حاa که بيش ازچھار. دچنين سرابی ميرفتنبدنبال 
 با گوشت وپوست شان خاصتاً مردم مردم مظلومافشاشده است و جانيان  چھره اھريمنی اينوقاتل می گذرد وبارھا

ران افريب تبليغات دولت مزدورکرزی واعضا وھوادم توده ھای عوام  بازھشھرکابل جنايات آنھارا لمس کرده اند؛ اما
مظلوم "باومزدور جنايتکار ھای اين دارودستهعEوه برآن.ای نظاروديگران رامی خورندباندھای آدمکش جمعيت وشور

رھبران ديگر ازجھت.  ف نمايندمنحراو سراپا خيانت وجنايت ازگذشتهکنند توجه مردم را ربانی سعی می "نمائی
توده ھای خلق  بخشھای ازاناذھ  سعی می کنند تاازقتل ربانی توسط طالبانوکدرھای جمعيت اسEمی وشورای نظار

 ترورربانی فضای نسبتاً . نماينداستفاده شان  وازآن درجھت منافع سياسی ساخته را مغشوشپشتونھای مليتھای غير
ھای مليتھای غيرپشتون خلق بخشھای ازعواطف واحساساتمزدوربوجود آورد تا یمساعدی رابرای اين باندھا

ن ربانی را با تشريافات رسمی انجام داده ودرطی يک ھفته مطبوعات يدفمراسم تخاصتاً که دولت مزدور.انگيزندرابر
 نام ربانی وصل را به" شھيد صلح" لقببگونه رسمی کرزی مزدور.  نمودئیات کذاتبليغ  ربانیدرباره قتلدولت مزدور

"  صاحب" قھرمان ملی" رای نظاردرکنارجمعيت اسEمی وشوتشکيل ارتجاعی وضدمردمی  وبدين صورت دوکرد
  .}دندھم ش" صلح شھيد

که  رادولتھا وستمگرروشکارووطن ف خيانت سران سعی کرده اند تا طبقات حاکم ارتجاعی جوامع طبقاتی،اريخدرطول ت
خاصتاً درشرايط . تبليغ کنند" قھرمان "  منحيث درنزد توده ھای عوام شانبعد ازمرگدست شان بخون خلق آلوده است، 

با و دادهنيزومذھبی حاکم اند به اين موضوع جنبه دينی ما سی سال اخيرکه گروه ھای اسEمی برسرنوشت مردم 
 چنانکه دولت جمھوری اسEمی .ابھام عميقی فروبردندتوده ھای مردم رادر" کنيد محسنات مردگان راياد" تکرارعبارت

ترورربانی ازجمله  .ايران ، قبرخمينی جEد خون آشام رابه زيارتگاه عوام نا آگاه وساده انديش ايران مبدل کرده است
 چھره منحوس، ين اران وخاينجنايتکقتل اين  . باندھای جنايتکاراسEمی جھادی وطالبی است حسابھای درونیتصفيه
بايد درداد گاه عدل   اينھا که. نجات می دھدارولعن ونفرين آنھازجنفرت وان ازنظرمردم دورنموده وازآماج ظاھراً آنھارا

 باين صورت توسط  با تأسف که فرصت می يابند تا؛ شان محاکمه شوند سھمگينيات وخيانتھایخلق بخاطرجنا
 شده" صلح شھيد"و"قھرمان ملی"  و" شھيد ملت"ملقب به القاب کذائی  ازطبقه حاکم شانجنايتکاران وخاينين ھم طبقۀ 

 بھرصورت ھمه اين جنايتکاران . ناآگاه به زيارتگاه مبدل می شودتوده ھای عوام بخشھای از برای ظاھراً وقبرآنھا
   .رای ھميش محکوم خلق وتاريخ اندبوخاينين 

ه که با ائتEف شمال رابط(برای قطع ويا تحديد نفوذ دولت ھند درافغانستان دولت پاکستان : برگرديم به اصل مطلب
 درآينده دردولتکوشش دارد که گروه طالبان  )  درطی دھه ھا شديد استبين دولتھای پاکستان وھندتضاد ديرينه دارد و

يش ازيک ونيم ميلياردaربه طی ده سال اخيربردولت ھند دطرف ديگراز. دباش دارا رات تسلط کامل ويااکثري افغانستان
 ودرحد امکان  زمينه ھای نفوذش را درافغانستان گسترش دادهتا ازين طريق بتواند. کرده است" کمک"دولت کرزی 

 تصميم بگيرد دولت پاکستاناگربفرض  .دولت افغانستان گردددولت پاکستان توسط عمالش در بيشترتسلطمانع نفوذ و
ل  ح تضاد بين آنھا بزودیدولت سھيم شوند،در  مانند ديگرگروه ھای اسEمیتوردھد تادس  راگروه ھای طالبان وحقانیو

درغيرآن اين .  که خواست جناح کرزی وامريکا وناتو نيزھست امری.شده وجای خودرابه سازش وتفاھم خواھد داد
ال نظامی وقطع تسلط شغ جنگ کنونی گروه ھای طالبان، حقانی وگلب الدين نه به خاطردفع ا.جنگ ادامه خواھد يافت

قدرت سياسی ازدست رفتۀ ؛ بلکه بخاطربدست آوردن حاکميت ووحصول استقEل سياسی کشوروآزادی ملیامريکا وناتو
نيستند که عليه ارتش ھای اشغالگرودولت کرزی  حقانی وگلب الدين یگروه ھا ازجھت ديگراين تنھا طالبان و.شان است

 دولت پاکستان وتمام گروه ھای اسEمی وطالبان پاکستانی ستگاه استخبارات نظامی وديانمی جنگند بلکه درحقيقت ارتش
 شان  منطقه ای درجھت تحقق اھداف قراردارند ودرکنارطالباننيزازکشورھای ديگر  اسEمی، گروه القاعده وگروه ھای

 امريکائی وناتودرافغانستان  شرايط اشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليستھایزجھتی ھما. درافغانستان می جنگند
عليه امپرياليستھای رانستان انزجارمردم افغانفرت ونارضائی و مخالفت وشان ودولت مزدوروجنايات ضد انسانی آنھا

 درکشوراين گروه ھا  نيرومندودرفقدان حضورفعال يک جنبش انقEبی مردمی برانگيخته استودولت مزدوراشغالگر
پرياليستھای بدون شک اين مخالفت ونفرت مردم افغانستان عليه ام.  برداری می کنندبنفع شان بھرهنيزازاين اوضاع 

  . تھا ودولت مزدورآنھا سته امپرياليسعليان مردم افغانستتشديد تضاد اشغالگربنحوی بيانگر
Eدولت امريکا وديگردولتھای امپري؛بنويسھای امپرياليسموميرزا اجير"صاحب نظران"ف نظراين برخaاليستیھمين حا، 

 وسوريه کمک رادرکشورھای مصروتونس وليبیوگروه ھای اسEمی ديگر" سلفی ھا" و"لمينگروه ھای اخوان المس"
درآينده سھم بيشتری  دموکرات ومترقی وآزادی خواه قرارگيرند ودربرابرگروه ھایراسازمان داده و خودمی کنند تا

"  سياسی درمصرنشان می دھد که گروه ارتجاعی اسEمی  جريانات. داشته باشندی اين کشورھا وحکومتھادردولتھا
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تظاھرات مردم برای استعفای حکومت نظاميان وتشکيل حکومت غيرنظامی را تحريم کرده " اخوان المسلمين
کا وسايردولتھای اين خواست واقعی دولت امري. عی سرمايه دارومEک قرارگرفته استودرکنارطبقات حاکم ارتجا

دولت امريکا وناتودرليبی گروه ھای اسEمی افراطی را تحت رھبری عبد ھمچنين . ستا گروه ھااينامپرياليستی از
وماندان ارتش  نفری ازتندروھای اسEمی منحيث ق800 واين گروه با ارتش ندعليه رژيم قذافی مسلح کردبلھاج   الحکيم

گروه ھای اسEمی قالی ليبی را نمايندگان ورای انت اعضای  شوبخش قابل مEحظه.  می کند نقش ايفادولت مئوقت ليبی
بلھاج يکی . خودرا سازمان داده اندبکمک ناتو وامريکا  اخيردرھمين جريان چند ماهد که يل می دھکتشمختلف 

افغانستان دستگيرشد ودرزندان گوانتاناموزندانی گرديد وبعد  توسط امريکا در چند سال قبلکهازاعضای القاعده بود
 .اززندان رژيم قذافی رھاگرديدخيزشھای مردم ليبی  اوچندی قبل از.به دولت ليبی تحويل داده شد) سيا(توسط سازمان

 آزادی خواھانهخيزشھای  شرايطدر،  اين جوامعامپرياليستھا اين گروه ھارا رشد می دھند تامبادا دراوضاع پرالتھاب
رھبری مبارزات آنھا درآينده گذاشته ودر اثردم برتوده ھای مربی پرولتری بتوانند گروه ھای انقE،توده ھای مردم

امپرياليستھا وطبقات ارتجاعی يت ارتجاعی وجنايتکارانه اينھا مسايلی ھستند که بيانگرھرچه بيشترماھ. قرارگيرند
 حد اقل .سراسرجھان اند ووجنبشھای انقEبی مردمی دراين مناطق  ھای تحت ستم واستثمارواھداف شوم آنھا عليه خلق

 صد سال اخيرکشورھای اسEمی شاھداست؛ ھمينکه نيروھای مترقی وانقEبی دراين کشورھا به رشد وتکامل تاريخ
آغازکرده اند؛ طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوربه کمک امپرياليستھای حامی آنھابه سرکوب اين نيروھا پرداخته 

  . وبه تشکيل وتقويت احزاب اسEمی مبادرت کرده اند
 وازدولتھای ترکيه   مذاکره می کنند سری با گروه  طالبانامريکا وناتو بگونهگراينکه درطی چند ماه اخيرع ديموضو

تری  دراين کشورھا بازکنند تا دولت امريکا وناتوبه آسانی بتوانند اين اکه اين گروه ھا دفخواسته اند تااجازه دھند قطرو
 ھمينکه گفتيم .ت سياسی اين گروه ھارا ازطرف امريکا وناتومی رساند که اين مفھوم شناسائی موقعيگفتگوھاراادامه دھند

امريکا دولت ده سال است که . دتضاد ارتجاع وامپرياليسم آنقدرعميق نيست ھمين موضوع اين امرراثابت می ساز
دوونيم می جنگند وتاحال  درافغانستان " اسEمی گروه ھایجنگ عليه تروريسم"زيرنامپيمانان شان وناتووديگرھم 

  ھمين گروه ھای اسEمیتوسط ارتش وپوليس دولت مزدورکرزی افراد وچند ھزاراز وناتوئیھزارسربازامريکا
 البته کشتاروحشيانه مردم افغانستان درطی اين ده سال توسط ھردوجناح اين جنگ ارتجاعی . بقتل رسيده انددرافغانستان

که امريکا وگروه طالبان  اخيرھای ازھمين ھفته .زارنفرمی رسد  که تعداد آن به ده ھا ھوغارتگرانه بحث ديگری است
دفترسياسی بازمی کند، اينھا برشدت حمEت  وامريکا برای آنھا درترکيه وقطرسرگرم مذاکره برای صلح وآشتی ھستند

نه ھای  امپرياليستھا ودولت مزدورکرزی جھت فراھم کردن زميھمچنين.  انده ارتشھای امريکا وناتوافزودهشان علي
 ودولت امريکا وناتوتا حال ده ھا ميليون تأسيس کردندقبEً را"  شورای عالی صلح" با اين گروه ھاآشتی وتفاھم ووحدت

قراردادن دولت امريکا لت پاکستان به منظورتحت فشار بالمقابل اين گروه ھا ودو.صرف اين شورا کرده انددaر
درماه ھای درآينده؛ " ح وآشتیصل" ردرمذاکرات رسمی برایوکشورھای عضوناتووگرفتن امتيازات سياسی بيشت

. افزوده اندودولت کرزی چند برابرامريکای وناتوقوتھای مواضع  شان عليه  حمEت انفجاری وانتحاریاخيربرشدت
ول بشم( بخوبی عمق ووسعت نفوذ اين گروه ھا ودولت پاکستان دردستگاه  دولت مزدور ازيکطرفدرطی اين عمليات

را ارتشھای اشغالگرضربه پذير  وازطرف ديگراين امرموقعيتشکارمی شودآ) عاليرتبه ھای دولت ازوزراوديگرتعدادی
  .رابخوبی نشان می دھدپوسيدگی دولت دست نشانده ودرکشوراشغال شده 

 تشديد حمEت نظامی عليهتداوم و ازمواضع نظری وعملکردھای دولت پاکستان دربرابرامريکا وناتو ودولت کرزی و
  که طبقات حاکم پاکستان درطی چندين سال اخيرمشخص بوده وگلب الدينمواضع آنھاتوسط گروه ھای طالبان وحقانی

 بدون رعايت مقامات عالی رتبه دولت پاکستان بارھا.  ازتسلط برافغانستان دست بردارنيستند وبه ھرقيميتیبھيچ صورت
ت عالی مقاما.  افغانستان ومردم آن پنھان نکرده اندعليهشانرايچ گونه شرمی اھداف خاينانه عرف ديپلوماتيک وبدون ھ

وديگران بارھا بگونه علنی اظھارداشته اند که دراعظم ورئيس ستادارتش، رئيس جمھوررتبه دولت پاکستان بشمول ص
 بتوانند ازنفوذ نفوذ وسلطه گسترده داشته باشند تا بدين وسيلهايجاب می نمايد که درافغانستان  پاکستان منافع استراتژيک

شان درافغانستان می " حق مشروع "  اين استراتژی را طبقات حاکم پاکستان و.دولت ھند درافغانستان جلوگيری کنند
  دولت پاکستانی ھم مھم ديگرانستان تشکيل نمی دھد؛ بلکه اھداف تنھا ھدف پاکستان را درافغوضوع م البته اين.دانند

. ازطرف دولت افغانستان" ديورند" خط نام نھاد نمنجمله برسميت شناخت. ابدکه می خواھد به آنھا دست يدارد 
  رابطهدرافغانستان بوده  واين مسئلهاخيريکی ازمسايل حساس درطی بيش ازصدسال " خط ديورند" موضوع ازآنجاييکه

پشتون ان خاصتاً مليت ھای  مردم افغانست مسئله خط ديورند برای.مسايل ملی درافغانستان داشته استگی با  تنگاتننسبتاً 
 . مطرح است خونی وقومی وقبيله ایملی که درسطح پيوندھای يک موضوع تاريخی وادرسطحنه تنھوبلوچ کشور

اگرطبقات حاکم افغانستان درطی يک قرن ازموضوع خط ديورند وسرنوشت سياسی خلقھای پشتون وبلوچ آنطرف خط 
 ونيروھای مترقی وانقEبی ھميشه  ليکن خلقھای افغانستان؛رده انداستفاده کسوء مقاصد سياسی شان  جھتديورند به

ضيه براساس حق تعيين  سياسی وملی اين خلقھا دفاع کرده وخواستارحل عادaنه اين ق حقهازمبارزات حق طلبانه وحقوق
 موضوع اينازاينروحل .وھستند بوده "خط ديورند" آنطرف  پشتون وبلوچ مليتھایخود خلقھای توسط سرنوشت ملل

  وسرسپردگاننوکران ازطريق دولتی درافغانستان امکان پذيرخواھد شد کهافع وخواست طبقات حاکم پاکستان بروفق من
 تا اين دولت ازطريق يک لويه جرگه فرمايشی ويا يک شورای ملی ت بEمنازع دردولت برخورداربودهآنھا ازقدر

صل شده  حل وف پاکستانت بنفع دولاسائی خط ديورندتان موضوع شن مردم افغانسبی صEحيت درغيابو نمايشی
 سرمايه داران  تا استشورھای آسيای ميانه موضوع ديگرموقعيت افغانستان منحيث پلی باک.شودناخته برسميت شو

 نفت ند ومنابع موادخام توليدی خاصتاً صادرکنشانراتوليدات  به اين کشورھا  افغانستانطريقپاکستانی بتوانند از
  بنجلتوليدی  اجنا س بازارفروشھمچنين افغانستان بطوردايمی.  کنند غارت را ازاين کشورھا وپنبهژی برقوگازوانر

بعبارت .  افغانستان تھيه شود وکارگرانکارخانه ھای پاکستان بوده ومواد خام مورد ضرورت آنھا توسط دھقانان
قيموميت دولت پاکستان حکومت طالبان تحت  گروه ھای جھادی ودورانديگرافغانستان مانند اوايل حکومت اسEمی 

دھه درطی چھار که شاخه نظامی دارند  ديگرگروه ھای اسEمی افراطی خاصتاً آنھايیمسئله.قرارداشته باشد
 افغانستان که زيرنفوذ وکنترول دولت پاکستانفعال بوده اند بشمول گروه ھای اسEمی افراطی سازمان يافته واخيربسيار

عليه دولت ھند ودرسطح جھان ،  آسيای ميانه درمنطقه درافغانستان،رای پيشبرد اھداف دولت پاکستان بھستند؛بوده و
رکوب جنبشھای مترقی سب امتيازازاين طريق وسامريکا وکشاربرقدرتھای امپرياليستی خاصتاً برای اعمال ف
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  برخورداراند پاکستانتجاعی برای طبقات حاکم ار ازاھميت زيادی) ومنطقه درپاکستانآندرصورت ظھور(وانقEبی
 ازجانب ديگردولت پاکستان بخوبی .وتسليح اين گروه ھا دست برنمی داردودولت پاکستان  به آسانی ازحمايت وتمويل 

  فرسايشیب اين جنگدن درمنجEن وگيرماافغانستاندرازموقعيت ضعف دولت امريکا ازناحيه مصارف کمرشکن جنگ 
 مصالحه  الدينلب تا با گروه ھای طالبان وحقانی وگسعی داردبخوبی آگاه است ور سالھای اخي بحران عميقدرشرايط

توسط حمEت نظامی طالبان دولت پاکستان ازاينرو.خودرا اززيرباراين جنگ خEص نمايد وکندجنگ را متوقف کرده و
 اما .دنپاکستان تن دردھفشاروارد می کند تا به خواستھای طالبان ودولت  ودولت کرزی وحقانی بردولت امريکا وناتو

دراين اواخردولت امريکا نيزدولت پاکستان راتحت فشاربيشترقرارداده است؛ آنھم درشرايطی که ھنوزدولت پاکستان 
متضررشده اند وترميم خرابيھا سال گذشته  ازسيEبھای ويرانگرهکEت کمک به ميليونھا پاکستانی کاززيربارمش

 درايالت سند خسارات  ويرانگرديگری مدھشسيEبھایاست که طی روزھای اخير برنيامده  سيEبھاوويرانيھای اين
 پاکستان دروضعيت بحرانی شديدی گرفتاراست ومردم  واقتصادمردم ودولت پاکستان واردکرده استھنگفتی را به 

 دولت نه ساaکنگره امريکا کمکھای ميلياردی دراين اواخر.رايط نھايت فقروبيچارگی دست پنجه نرم می کننددرش
رساخته است که دولت پاکستان ارتباطات وکمکھايش را با گروه ھای پاکستان رامشروط به اين امدولت يکا به امر

مولن ازجھت ديگرمايک  . کندبتی گروه ھای طالبان وحقانی رامتوقفالقاعده وحقانی وطالبان قطع نمايد وجنگ نيا
دولت امريکا را بالمقابل دولت پاکستان، .  دولت پاکستان گفتهسخنان تندی عليرئيس ستادارتش امريکا چند روزقبل 

 22 بتاريخ روزنامه گاردين . کرد با امريکا قطع خواھد درصورت ادامه اين سخنان روابط اشرا کهتھديد کرد
دروaيت انفجارپايگاه نظامی امريکا قبل ازاوشخصاً دوروز":  می نويسد کهجان آلنسپتمبرازقول قوماندان امريکائی ناتو

 خواسته بود که طبق گزارش  پاکستان يک جلسه دراسEم آباد ازرئيس ستادارتشن درجريا) سپتمبر8تاريخ (وردک
درجواب . متوقف کندآنرااست، افغانستان دردرصدد حمله به قوای ناتو سرويس اطEعات آنھا يک aری حامل بمب 

تھديد حمله به قرارگاه امريکائی می دھد تلفن بزنند و وعده داد که دستوراشفاق کيانی رئيس ستادارتش پاکستان
  تن2  عسکرامريکائی زخمی و77رآن حمله د. شدنليکن کوتاھی اومانع ازآن حمله . دن متوقف کن راھادروaيت وردک

ه پاکستان ب:" امريکا درکنگره امريکا گفتحده تميک مولن رئيس ستندارتش اياaت مپنجشنبه  درروز."افغان کشته شدند
ھمچنين .نحيث ابزاراساسی استفاده می کندافراطی گرائی ماز) اس آیآی (صادرمی کند وان تروروخشونت افغانست
ی آ( وگروه حقانی بازوی استپاکستان جنگ نيابتی مخفی را توسط گروه ھای افراطی عليه امريکا براه انداخته : اوگفت
به سفارت امريکا وفرماندھی آيسف درکابل  گروه حقانی  قبلبا اشاره به موضوع حمEت ھفته ھایاو. است) اس آی
 ھمچنين ازحمله به ھوتل کانتيننتل درکابل را. ريادآوری کردب قرارگاه امريکا دروردک رادرروزدھم سپتم بهوحمله

ف  سپتمبريوس23جمعه بالمقابل روز". ، ياد آوری نمود که ھمه اينھا توسط گروه حقانی انجام شده استدرماه ھای قبل
.  نمی شوددرمنطقهبدون ما کارامريکا:" رضا گيEنی صدراعظم پاکستان دربرابراين اظھارات دولت امريکا گفت

اين سخنان را صدراعظم پاکستان بجواب ". اظھاراتش احساسات مردم پاکستان را درنظرنمی گيردودولت امريکا در
ت پاکستان صادقانه درنابودی گروه ھای افراطی عمل اگردول: "اخطاريه دولت امريکا به دولت پاکستان اظھارداشت که

احمد مختاروزيردفاع   ھمچنين ".کرد نکند دولت امريکا بطوريک جانبه عليه اين گروه ھا درخاک پاکستان حمله خواھد
ن  ھمچني."ما يک کشورمستقل ھستيم. ھيچ کس نمی تواند پاکستان را تھديد کند:" تھديد امريکا گفتاين پاکستان دررد 

 گروه ھای طالبان وحقانی  وگلب الدين  طی مصاحبه ای با بی بی سی درکابل سپتمبر28 بتاريخ ويليام پتی سفيرانگلستان
عEوه برپيمانی که قراراست بين امريکا وافغانستان امضاء شود، اقداماتی درجريان :" مورد حمله قرارداده واظھارداشت

. نيزتوافق صورت گيردگلستان واتحاديه اروپاوناتوانيان افغانستان باای جداگانه ای ماست تا برسرايجاد پيمانھ
به گروه ھای طالبان وحقانی وگلب که دراينجا اشارۀ او. " دوباره برگردند- aشخورھا- ماھرگزاجازه نخواھيم داد که اين و

  .الدين است
دورواعضای ت ارتجاعی ومزازنشستی باسران گروه ھای جھادی، اعضای شورای علماء وسران ديگرتشکEکرزی بعد

 نه با طالبان وديگرگروه ھا ازاين ببعد روی سخن ما درمذاکرات صلح":  گفتچنين سپتمبرعالی رتبه دولت دراخيرماه
 صدراعظم پاکستان به کابل را هآيندونيزبتاريخ اول اکتوبردولت افغانستان اعEم کرد که سفر. ستان استبلکه با دولت پاک

 صلح را نيزبحالت تعليق درآورده  مذاکراتبرای وناتوافغانستان وپاکستانستاد مشترک دوکشوروکار. لغوکرده است
پاکستان ) آی اس آی(ھمچنين دولت کرزی مدعی شد که قتل ربانی توسط شورای کويته طالبان مطرح وبه کمک . است

م وضعيت کنونی را درک کنند مرد:"  گفت تلويزيونی ھمچنين بتاريخ سوم اکتوبرکرزی طی سخنرانی.عملی شده است
 ھمچنين ."که افغانستان سرزمين جاودانی استنشان دھند  دشمنان استقEل وآزادی اين کشوروبا حفظ وحدت ملی به

 - اشاره اوعمدتاً به دولت پاکستان است(مادرواقعيت با دولت ھا طرف ھستيم ونه با نيروھای وابسته به آنھا" :اوگفت
 لويه جرگه :کرزی گفت. ايد با طرف اصلی وصاحب صEحيت گفت وگو کنيم وطرف شويم؛ ازاينروب)توضيح ازماست

سه واينکه کرزی درآينده پر". با طالبان درآينده تعيين کند استراتژی پيشبرد پروسه صلح را تارامی خوانيمرا بزودی ف
" چه دولت پاکستان درمذاکرات  . بوجود نخواھد آمد خواھد برد؛ درماھيت پروسه تفاوت ماھوی پيشصلح را چگونه به

پشت سرطالبان وحقانی وگلب الدين قرارگيرد وجريان را رھبری کند وچه خودش مستقيماً منحيث يک طرف " صلح
 زيرا دولت پاکستان .قضيه درپروسه شرکت کند، درنتايج حاصله ازاين مذاکرات تغييرفاحشی رونما نخواھد گرديد

تا زمانی وضعيت درافغانستان . رادرافغانستان ومنطقه تعقيب می کندع غارتگرانه اشaت ھمان اھداف پليدومنافدرھمه حا
طبقات يت يک نظام ودولت انقEبی مردمی؛ قدرتھای امپرياليستی غارتگروبرھمين منوال ادامه يابد، يعنی درعدم موجود

ای مزدوربومی شان به توطئه ھا  با استفاده ازگروه ھ وديگرانحاکم ودولت ارتجاعی پاکستان ودولت ارتجاعی ايران
" صلح"شبرد پروسه درباره پيبازھم کرزی  دراينجا. ھند دادواعمال تخريبکارانه عليه مردم وکشورافغانستان ادامه خوا

 جديدی  به ترفندھای متوسل موانعی برخوردکرده است، که دراين اواخربا ترورربانی بابا طالبان وحقانی وگلب الدين
يعنی اجتماعی (با ماھيت طبقاتی وسياسی مشخص آن"  سنتیلويه جرگه"ھدف اصلی اوازدايرکردن که حاليدر. شده است

 "پيمان استراتژيک " به قانونيت دادن  وآنديگری است، چيز)ازخاينين ملی، ميھن فروشان، جنايتکاران وقاتEن مردم
 که يکبارديگرمی خواھد با خدعه .می باشددرافغانستان وايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا دولت مزدوربين امريکا و

قانونيت " ازطريق لويه جرگه  طی امضای يک پيمان خاينانه کشوررا نظامی ووضعيت مستعمره بودنونيرنگ اشغال
 صورت "مجوزملل متحد" اگرتاحال جنايات امريکا وناتودرافغانستان با استعماریباامضای اين پيمان.  دھد"ورسميت

براساس پيمانی است که باخاينين ملی وباندھای جنايتکارمزدوربنام مردم افغانستان به امضاء  بعد ازاينمی گرفت؛ 
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 خاينانه بايد دربرابراين عمل  دوست آزادی خواه وميھن مترقی،مردم افغانستان وتمام نيروھای. رسانده است
که بيش ازاين  واجازه ندھند ت کنندض ومقاومااعترشديداً وامپرياليستھای امريکائی وناتووجنايتکارانه دولت مزدور

وطبقات ارتجاعی ، دولتھای ارتجاعی منطقه پايمال امپرياليستھای جھانخوار وحاکميت ملی آنھا کشورآزادیاستقEل و
  .مزدورگردد
 واين دودولت با وجود  سابقه طوaنی دارد پاکستان امريکا ودولت متقابل بين امپرياليسمرابطه وھمکاریازآنجاييکه 

  دولت امريکا اقداماتکهاحتمال نمی رود ازاين رو.  دارند ضرورتھم با درمنطقهبطه بادارونوکردرمسايل چندیرا
.  عليه دولت پاکستان بزند عملیدست به اقدامات جدیفراتررفته  وامريکا " ھااخطار"عليه دولت پاکستان ازسطح ھمين 

 برای حفظ منافعش  دولت امريکاکه ي طورھمان. کرد رخواھد خواھد شد که اوضاع بکدام جھت سيبا آنھم درآينده ديده
  امريکابدون کمکھای اقتصادی ونظامی وحمايتھای سياسی دولت پاکستان احتياج دارد؛ دولت پاکستان درمنطقه به

ب  وجان. گردن خواھد نھاد به خواستھای دولت امريکاتا حدیدولت پاکستان . شرايط نھايت بدی قرارخواھدگرفتدر
 موضوع  گفته می شود کهضرورت دارد؛ھمکاريھای دولت پاکستان که درمنطقه به ی يکا ھم عEوه برمسايل ديگرامر

ادا گروه ھا  که مب حايزاھميت است توسط امريکا نيزبرای امريکاوکشورھای اروپائی اززراد خانه اتمی پاکستانحراست
ريق به تھديد ازاين طبه اين سEح ھا دست يابند وودرون ارتش پاکستان قدرت گيرند بنيادگرای اسEمی دروعناصر

تن زرادخانه اتمی اين ازاينروحفظ  روابط با پاکستان وتحت نظرداش بپردازند؛  برای امتيازگيریمداوم امريکا وغرب
يک مولن بعد ازسخنان تند  چنانچه ما.منطقه ضروری می داندوکنترول گروه ھای اسEمی افراطی را درپاکستان وکشور

بدون ھمکاری پاکستان صلح وامنيت درمنطقه :" گفت ماه اکتوبرقبلش عليه دولت پاکستان بتاريخ اولند روزچ
اين ناحيه ابط بين اين دوکشور، دولت ھند ازجانب دولت پاکستان؛ درصورت قطع رو ازطرف ديگر".برقرارنمی شود

  .تضعيف دولت پاکستان خواھد بردنفع زيادی از
 قراردارند تصادمجدال ودرتسلط ونفوذ برافغانستان سرپرياليستھا ودولتھای ارتجاعی منطقه بر سی ودوسال است که ام

نفوذ وسلطه برافغانستان باھم سرودولت پاکستان برمپرياليسم امريکا وناتوااخيرواين ھم موردی است که درطی ده سال 
ظرش د ناکستان کمترازسھم موردولت پمEحظه می شود که  و.درکشمکش اند که دراين اواخرشدت يافته است

روھای خارجی رامشروط به خروج ني" صلح" طالبان پيوستن به پروسهبه ھمين ارتباط  . درافغانستان قناعت نمی کند
وايجاد پايگاه " سند استراتژيک" وبالمقابل دولت امريکا مشغول تھيه طرحی برای امضای يک. ازافغانستان کرده اند

اگرچه  . نشان می دھدت بااين طرح مخالف پاکستانازطرفی ھم دولت.  استبا دولت کرزیدرافغانستان،  ھای نظامی
دولت امريکا دولت بالمقابل درطی دھه ھا  درازمدتی که با دولت امريکا دارد ودولت پاکستان نظربه وابستگيھای

، احساس خطری ازجانب اخته می شنهتأمين منافعش درمنطقدرکستان رامنحيث دولتی با ارتش نيرومند، مورداعتماد پا
نيروھای نظامی امريکا نمی کند؛ ليکن حضورنظامی امريکا درافغانستان وحمايت دايمی اش ازدولت کابل اين امکان را 

لت لذا دو.  داشته باشد ومنطقه مورد نظرش را درافغانستان نفوذ وتسلط با دست بازازدولت پاکستان می گيرد که بتواند
" صلح"  وگلب الدين وحقانی برامريکا وناتو فشاروارد می کند تا پذيرش طرح ھای طالبانپاکستان ازطريق گروه

 گروه ھای ائتEف شمالبرخEف .  نمايند دردولت دست نشانده  رامشروط به خروج قوای خارجی ازافغانستانوشرکت
درازمدت امريکا درافغانستان  وادامه حضورين پايگاه ھاايجاد ا ازددولت ھن و افغانستانوتکنوکراتھای درون دولت

ظاھراً وبگونه  دولتھای ازبکستان وتاجيکستان ازباقی ماندن قوتھای نظامی امريکا درافغانستان .حمايت می کنندومنطقه 
 گروه ھای اسEمی مخالف آنھا  گستردهی تواند تاحدی مانع فعاليتھایحضورآن معلنی ابرازنگرانی نمی کنند؛ زيرا

 مخالف اھدافدرازمدت امريکا درمنطقه راحضورنظامی دولت امپرياليسم فدراسيون روسيه اگرچه . درافغانستان باشد
  برای مدتی معينحضورآنرادرافغانستان درشرايط حاکم کنونی برمنطقه ما منطقه ای اش تلقی می کند؛اامپرياليستی

 گروه ھای افراطی اسEمی بارهدو  فعاليتھای وتوسعه درافغانستان عام وتام طالبانگيریجھت جلوگيری ازقدرت
اما . ؛ بنفعش می داند درپاکستان وافغانستان متمرکزاندفدراسيون روسيه که فعEً امپرياليسم جمھوريتھای خود مختار

   .يکا درافغانستان ومنطقه مخالف نشان می دھددولت ايران شديداً با حضورنظامی  طوaنی مدت امر
ع کنونی تضادھای داخلی وخارجی زيادی درافغانستان ومنطقه عمل می کنند  دراوضابرمبنای تحليل وارزيابی فوق

 بعبارت ديگرافغانستان ميدان جنگ ھای ارتجاعی قدرتھای امپرياليستی .وافغانستان محراق عمده اين تضادھاست
 درزيرچکمه ھای ارتشھای افغانستان وسرزمين ويرانتجاعی مزدوراست ومردم مظلوم ونيروھای ار

اين .  پايمال می شوند وايران پاکستان ھای مپرياليستی ونيروھای نظامی گروه ھای ارتجاعی اسEمی ودولتغارتگرا
ظامی سوسيال امپرياليسم روس شکست ن بعد از. ادامه دارد به اشکال مختلف سال است کهحالت تقريباً بيش ازسی

 گروه ھای ارتجاعی  بين جنايتکارانه وتباھکن خورشيدی؛ جنگ1371 درسال م دست نشانده آن درافغانستانسقوط رِژيو
 درده سال .ادامه يافت يکدھه  طالبان اسEمی وامارتگ بين دولت اسEمیجنودرون دولت اسEمی عليه ھمديگر

 ارتشھای بيش ازچھل کشورامپرياليستی وارتجاعی اشغال نظامی شده وبه مستعمره قدرتھای بزرگ اخيرافغانستان توسط
 دردولت  وھمه گروه ھای ارتجاعی جنايتکارومزدورامپرياليسمرأس آنھا امپرياليسم امريکا درآمده استامپرياليستی در

وميت مدردوران حکومت طالبان تسلط پاکستان برافغانستان بنحوی وضعيت قي. سھم دارنددست نشانده امريکا وناتو
روه ھای اسEمی ازديگرکشورھای اسEمی وگروه ھای خارجی زيادی منجمله طالبان پاکستانی والقاعده وگ. راداشت

 ربانی ومسعود می دولت اسEمیطالبان قرارداشتند که عليه امارت اسEمی کناروارتشيان پاکستان به لباس طالبان در
 ھند وامپرياليسم فدراسيون روسيه ودولتھای تاجيکستان وازبکستان، بالمقابل نيروھا ومشاورين نظامی ايران،. جنگيدند

  .می نمودندی ولوژستيکی وحمايت سياسی  تسليحاتی ومالھای را کمکمسعود وربانی
ازبدوتأسيس  اين دولت .  عميقی است ھمه جانبهبيش ازھرزمان ديگری دچاربحراندولت دست نشانده دراوضاع کنونی 

وقاتل تکارناياعضای متشکله اين دولت نيروھاوگروه ھا وافراد ج. است بودهآن دچاربحران مشروعيت وبحران ساختاری
وتعدادی تکنوکرات " افغان ملت" نيستاعضای حزب ارتجاعی ناسيونال شئو مردم وميھن فروش ومزدورھستند، بعEوۀ

اين گروه ھا ودارودسته ھای خاين . نده ا که بعد ازسقوط رژيم طالبان وارد دولت دست نشانده شدخادم امپرياليسم
 ی متشکلهاروه ھگ. ھستندامپرياليستی ودولتھای ارتجاعی مختلف کشورھای  وابسته ومزدوروضدمردم ھرکدام شان

دولتھای ارتجاعی منطقه  تضاد منافع قدرتھای امپرياليستی جھان و بازتاب دھنده شاندولت عEوه برتضاد منافع گروھی
 متحداً عمل می  باھمافغانستان وبه بردگی کشيدن خلقھای آندراشغال واستعمارآنکه دولتھای امپرياليستی با . نيزمی باشند

ھمچنين تضاد منافع دولتھای منطقه خاصتاً دولتھای ايران وپاکستان برسرنفوذ . ؛ ليکن باھم تضاد منافع نيزدارندکنند
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 کرده اند وکشورھا ی  نظامیين امپرياليستھای که مستقيماً افغانستان را اشغالب ھم تضاد ازطرفی. افغانستانوسلطه بر
 امپرياليسم فدراسيون روسيه  ميانتضادبعEوه . سھم ندارندافغانستان شغال نظامی تقيماً دراامپرياليستی ای که مس

غارتگرانه منافع  با قدرتھای بزرگ اشغالگربرسر ودولت توسعه طلب ھندپانامپرياليسم چين وامپرياليسم جاسوسيال و
  ھمه جانبهبرسرنفوذ وتسلط ان وھند دولتھای پاکستن بيیونيزتضاد شديد. است متبارز ومنطقهشان درافغانستان

 قابل تذکراست که دولت ھند ، نيزيک دولت ارتجاعی وتوسعه طلب است وھرگزدوست خلقھای .وجود دارد برافغانستان
 درطی ده سال اخيربا دولت کرزی تصادی وھمکاريھای فرھنگی دولت ھندکمکھای اق. افغانستان نبوده ونخواھد بود

 افغانستاندر دربخشھای مختلف دولت  نفوذ دولت ھند تأمين-1. ودش صورت گرفته است خ غارتگرانهبخاطرمنافع
ی  ايجاد زمينه ھا برای فعاليت سرمايه ھای ھند-2. توسعه شبکه جاسوسی مخوف ھند برای مقاصد مختلفخاصتاً 

رداخلی افغانستان دربخشھای مختلف؛ مالی ، تجاری، استخراج معادن،خريد توليدات زراعتی وصنعتی، تسلط بربازا
ستان ومنطقه، ومسايل  درافغان ونفوذ دولت پاکستانگسترش سلطهاز  جلوگيری - 3. وبھره کشی اززحمتکشان کشور

    .ديگر
بحران درون دولت دست نشانده درطی يکسال اخيرخاصتاً تضادبين پارلمان وحکومت وتضادبين پارلمان وقوه  تشديد 

ابه مشکEت جدی مواجه ساخته ر ادی امورمحوله روزانه دولت دست نشانده است که تا حد زيهقضائيه شدت يافت
 آنقدرناتوان است که ازعھده حل بحرانھای درونی اش برنمی آيد وچوکات بندی دولت مزدور،  دست نشاندهدولت.است

دولت وسط که اراکين بزرگ ومت(فت قدرتھای اشغالگرخاصتاً امريکاپرداختھای مالی ھنگ اعمال فشاروفقط ازطريق
 .ی حتمی آن عجالتاً جلوگيری شده استازسقوط وفروپاش، حفظ شده و)آن مستفيد می شوند ازوردرارکان سه گانه اشمزد

 خادم امپرياليسم که دايماًدرمصاحبه ھای شان سعی می کنند تادولت "روشنفکران وصاحب نظران" عقيده ونظربرخEف
 aطايEت  به آگاھانه جھت اغفال واغوای مردم افغانستان دايماً ن اينھاند؛ ليککن" اصEح"  واندرز انتقادمزدوررابا

 دست نشانده استعماروامپرياليسم ت وبحران ساختاری اين دولتدرحاليکه بحران مشروعي.  متوسل می شوندیواراجيف
رتھای قد اش، با ويا بدون حضورنظامی  طبقاتی وترکيب ساختاریماھيت واين دولت با.درسرشت آن عجين است

ا ودولت سروصداھا وتبليغات گمراه کننده امپرياليستھو.  خواھد بودیياليستی بازھم دچاربحرانھای شديدامپر
بھيچ صورت صلح وامنيت طی ماه ھای اخير درباطالبان وحزب اسEمی وحقانی" پروسه صلح"  پيش بردمزدوردرباره

وسازش  تبانی  تحققھمان درصورت تحقق آن، " صلح"اين . وآرامش واقعی برای مردم افغانستان ببارنخواھد آورد
ی طبقات ومحدوديتھاستم وبيدادگری  فشارکه بازھم .می روند" صلح"  ازحالت جنگ بهامپرياليستھا ومرتجعين است که

  .  سلب خواھد شد بيش ازپيش آنھا برمردم افغانستان بيشترشده وحقوق مدنی واجتماعیارتجاعی وامپرياليستھا
ی فئودال ارتجاع يعنی تضاد بين طبقات خلق وطبقات  افغانستان جامعهی اصلی واساسیھا حل تضاد

 ونجات توده ھای خلق ازجھنم ستم )ودولت مزدور اشغالگردرشرايط کنونی امپرياليستھای(وکمپرادوروامپرياليسم
 توده ھای  انقEبیيق مبارزهفقط ازطر ،ی حامی آنھا وامپرياليستھا فئودال وکمپرادورواستثماروجنايات طبقات ارتجاعی

منحيث فازاول ) دموکراتيک نوين( دموکراتيک-  تحت رھبری يک حزب انقEبی پرولتری وپيروزی انقEب ملیخلق
 رفورميستی ديگرھمه الترناتيفھا که توسط احزاب، سازمانھا وگروه ھای.  امکان پذيراست خلق ما اجتماعیانقEب

برخی ازگروه ھای .  بيش نيست سرابی رنگارنگ مطرح می شوند،یرتونيست ويا گروه ھای اپووپارلمانتاريستی
می خواھند  وعدالت اجتماعی  استقEل، آزادی انقEب،،اخيرالذکربا عاريت گرفتن کلمات ومقوaت مترقی منجمله مقوله

 چه درکشورھای  درجوامع طبقاتی.بطرف شان بکشانند و کرده خاصتاً اقشارتحصيل کرده جوان را اغواتوده ھای خلق
اما اين انقEب با . ؛ انقEب کارتوده ھای خلق است امپرياليستیتحت سلطه امپرياليسم وچه درکشورھای سرمايه داری

 که ازفرط ستم واستثمار، استبداد وبی عدالتی  خلقمبارزات خودبخودی وياقيامھا وشورشھای خود جوش توده ھای
شورش . دن به پيروزی واقعی نمی رس،شورش می کنندغليان می آيند ونھا به وامپرياليستھای حامی آ) دولت(طبقات حاکم

وحشت واستبداد عليه آنھارابرای مدتی از قرارداده و شديدقات حاکم را مورد ضربت وطبحق استبرعليه ھرناحقی 
 بزودی ان يافته بدون رھبری انقEبی سازم ومبارزات مردم شورشھا وقيام ھااما. می داردبعقب نشينی وا خلقھاجبراً 

د با طرح که درمخالفت باجناح حاکم قراردارتوسط طبقات حاکم سرکوب می شوند وياجناح ديگری ازطبقات ارتجاعی 
رارمی دھند وازآن درجھت کسب  را تحت رھبری شان ق ومبارزات مردمشعارھای بظاھرفريبنده اين قيام ھا

که درطی سالھا تحمل ھمه  نيروی مبارزاتی توده ھای مردم يگربعبارت د. سياسی وطبقاتی شان استفاده می کنندامتياز
 شده است وتمام خشم ھای فروخورده مردمان زحمتکش مظلوم متراکمھای طبقات حاکم ستم واستبداد ووحشی گري

 جناح ارتجاعی ديگری ازطبقات حاکم به کمک قدرتھای امپرياليستی که آزاد می شود وانفجارمی کند، توسطوستمديده 
  درکنارتوده ھای خشمگين قرارمی گيرند وباھا جنبشوفريب دراينبا ده ھا نيرنگ  ا دولتھای ارتجاعی خارجی،يو

درخيزشھا ومبارزات آزادی خواھانه ی  واقعيتھای انکارناپذير. تصرف می کنندھمنوائی کاذب با آنھا رھبری آنھارا
مصروتونس بازھم جناح کشورھای در. مشاھده رسيد به ومترقی خلقھای کشورھای شمال افريقا وشرق ميانه وايران

طبقات ارتجاعی با چھره ھا ومھره ھای جديدی ازھمين قماش ويا احياناً چند فرد معدودی ترقی خواه ديگری از
ه تطبقات استثمارگروستمگروابس( وسکان قدرت سياسی درمسند قدرت دولتی تکيه زدندعه درجام" خوشنام"و

کشورھای ارتجاعی منطقه مانند ه کمک ديگردربحرين دولت خيزشھای مردم را ب. فتندرا دردست گر) امپرياليسم
درسوريه گروه ھای مختلفی ازنمايندگان بخشھای . عربستان سعودی وامپرياليسم امريکا تا حد زيادی سرکوب کرد

 بکمک  ھاست که ماه"ميانه رو"ه ھای اسEمی افراطی  وطبقات ارتجاعی  وگروه ھا ی بورژوارفورميست وگرواز
"  که دراين اواخر ھستند برای کسب قدرت درآينده مشغول سازماندھی خوددولت ارتجاعی ترکيه وقدرتھای امپرياليستی

، قدرت سياسی را اسدمخالفين دولت سوريه دراستانبول تشکيل گرديد تا درصورت سقوط رژيم بشار" شورای ملی
ران قبايل مخالف دولت علی عبد هللا صالح وگروه ھای اسEمی دريمن جناح ھای مسلح تحت رھبری س. تصرف کنند

رھبری انقEبی دراين   بدون باين صورت. بانی خلقھای يمن قرارگرفته اندافراطی دررأس تظاھرات مبارزات خيا
 .چگونه خواھد بود حاکم وابسته امپرياليسم مبارزات مردم عليه ارتجاعام  که فرجنيزمی توان گفتديگردوکشور

قدرتھای امپرياليستی روند اين  خلق درتونس ومصرضوع ديگراينکه ازھمان آغازجنبشھای خودجوش توده ھایمو
 بخش ديگری ازطبقات حاکم وگروه  مEحظه کردند کهتحت نظرداشتند وزمانی  شديداً تحوaت را مستقيم وغيرمستقيم

" بھارعربی" ادت ازآنھا حمايت کرده وآنھارھای بورژوازی وخرده بورژوازی دررھبری اين جنبشھا قرارگرفتند به ش
ازاولين .  کشورليبی مثال روشن تری استدراين جريان. اين خلقھا بخورد عوام اين کشورھا دادند" انقEب" وپيروزی 
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تظاھرات واعتراضات مردم ليبی را با گلوله پاسخ  وخود کامه قذافی  ارتجاعی واستبدادی رژيمتظاھرات مردم ليبی،روز
  عليه دولت ليبی وبخشھای ازمردم معينی توسط گروه ھایجنگ مسلحانه  صورتن بديوده ھا تن را به قتل رساند؛ هگفت

 به تظاھرکننده ھا پيوستند افرادی ازسران ارتش وازسران دولت ليبی که مخالفت ديرينه با رژيم قذافی داشتند. آغازشد
 اين گروه ھا ظاھرات وجنگ مسلحانهرھبری ت وھا پيوست نيزبه باتظاھرکننده  دولت ليبیوحتی يک واحد ازارتش

حمEت نظامی ، که قدرتھای امپرياليستی عضو ناتوبا استفاده ازفرصتمEحظه کنيد.  مردم رابدست گرفتندوتوده ھای
ند وبا پول  دولت قذافی آغازکردبرضد" حفاظت ازجان غيرنظاميان"يرنام کذائیھوائی وزمينی گسترده وخونين راز

داخل وخارج ليبی که مخالف با رژيم قذافی بودند ازوگروه ھای ازطبقات ارتجاعی ليبی راانات نظامی عناصروامک
ن وسيله تظاھرات وبدي.  وبا کمکھای مالی وتسليحاتی  بنام رھبران جنبش برمردم ليبی تحميل کردندسازمان دادند

دی ازمسيراصلی آازقيم قدرتھای امپرياليستی ت مستمداخEحمايت وبا ازارتجاع مردم ليبی تحت رھبری جناحیومبارزه 
 عضوناتو اد ارتجاعی وقدرتھای امپرياليستی وتحت رھبری گروه ھا وافر.رج گرديداخواھانه وضد استبدادی آن خ

 ھمه حمايت که ازحت رھبری ھمين گروه ھاتشکيل شد جديدی تبا سقوط حکومت قذافی حکومت مئوقت. قرارگرفت
  .رياليستی برخورداراست قدرتھای امپجانبه

ونتايج آن برای توده ھای  ماه اخير شمال افريقا وشرق ميانه درطی نهکشورھای در توده ھای خلقجنبشھا وخيزشھای
 وروشنفکران مردمی خاصتاً درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم درآسيا، افريقا  برای توده ھای خلق اين کشورھا،مردم

 بايد ھوشيارو  توده ھای خلق خاصتاً روشنفکران مردمی ومترقی دراين کشورھا.است بسيارآموزنده وامريکای aتين
 بدون رھبری ،بيدارباشند که ھرنوع مبارزه وفداکاری آنھا درراه آزادی ونجات ازتسلط طبقات ارتجاعی وامپرياليسم

يست وبورژوارفورميست را خلقھای اين کشورھابايد فريب تبليغات احزاب رويزيون. ميسرنيست انقEبی مردمیواقعاً 
باين عبارت که توده ھای خلق وروشنفکران مردمی بايد با کسب آگاھی سياسی انقEبی . نخورندکشورھای شان در

درتمام . نمايندستان کاذب انقEب شانراازھم تميزانقEب شان ودومبارزه و ودوستان واقعی  وملیدوستان ودشمنان طبقاتی
است؛ آگاھی سياسی توده ھای مردم پائين تحت سلطه امپرياليسم که سطح کشورھای کشورھای جھان علی الخصوص در

 با سوء  تا مدتی می توانند درفقدان نيروھای انقEبی مردمیاحزاب وگروه ھای اپورتونيست ورويزيونيست رنگارنگ
 Eبی بت استفاده ازجمEت مترقی وانقaاھداف بايد متوجه مردمی مردم وروشنفکران. غواکنند مردم را ا آسانیهومقو 

  واقعاً کدام يک ازاينھا باشند، وجداً توجه کنند کهکشورھای شان ی سياسی مختلف دراحزاب وگروه ھاکردھای عملو
توده ھای مردم .کنند مبارزه می  صادقانه، مردم ونجات آنھا ازاستثماروستم وبدبختید ودرراه پيروزی انقEبانقEبی ان

 توده ھای خلق ی،ماسک انقEب که با بورژوا وخرده بورژوای شيادی گروه ھا وافراد ی بهبا ھوشياری وآگاھبايد 
متاسفانه که درکشورھای . گيرند، اجازه ندھند که رھبری مبارزات شانرا بدست وروشنفکران مردمی را اغوا می کنند

به اشکال وشيوه ھای مختلف  مردم نا  وتحت سلطه امپرياليسم تعداد اين قماش احزاب ، سازمانھا وگروه ھا زياد ھستند
 انقEبی اين کشورھافعاليت  ھای عده ای ازاين گروه ھاوافراد که روزی درجنبش خطرناکتراينکه.آگاه را فريب می دھند

 امپرياليسم وارتجاع مردم رارھاکرده ودرخدمت راه انقEب و، واپورتونيسمتسليم طلبی وبعد باسقوط درمنجEب داشته اند
  .رت سياسی شان مشغول اندبه تجا" انقEب وحزب انقEبی" ولی ھنوززيرنام  فته،قرارگر
 بودند ولی افغانستان )دموکراتيک نوينجنبش ( که منسوب به جنبش انقEبیچھل سال اخيرافراد وگروه ھای چندیدرطی 

 پرولتری کشورطرد یقEبازصف جنبش ان وتسليم طلبی طبقاتی وملی،با غلطيدن به منجEب اپورتونيسم ورويزيونيسم
باکمال پرروئی ھنوز ازاينھا گروه ھا وافرادیليسم وارتجاع قرارگرفته اند ووبخشھای ازآنھاعمEًدرخدمت امپرياه اند شد

اين تشکEت   توسط مردمخطرگمراه کردن توده ھای ازاينرو. دارند" وانقEب وميھنمنافع مردمدفاع از" ازصحبت
شناخت ازماھيت  وندارند وه ھای اپورتونيست ورويزيونيستگراين از  شناخت aزم مادمزيرامر ؛ زياد استوگروه ھا

روشنفکران  تشکEت ووظيفۀ رسالت واين.اج به دانش سياسی انقEبی دارد اين گروه ھا احتي واھدافايدئولوژيک سياسی
چھره ھای ،  پرولتریغ انديشه ھای انقEبیيمبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع وترويج وتبل؛ تا ھمپا با واقعاً انقEبی است

مEت بظاھرمترقی وشعارھای انحرافی وضد انقEبی اين تشکEت وافراد رابه توده ھای مردم معرفی کنند تا فريب ج
  . ميان تھی آنھارا نخورند
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