حمالت نظامی جنايتکارانه دولت پاکستان به مناطق
شرقی کشوروکشتارمردم ما را شديداًمحکوم می کنيم!
طبق گزارش خبرگزاريھای غيردولتی درافغانستان ازچند ھفته باين طرف ارتش پاکستان با پرتاب روزانه ده ھا موشک وفيرتوپخانه سنگين به
خاک افغانستان تا حال درواليات شرقی کنر،ننگرھار ،پکتيا وخوست بيش از 60تن ازمردم مارا کشته وده ھا تن را زخمی کرده وصدھا منزل
مسکونی را ويران کرده است .ولی دولت مزدورکرزی دربرابراين تجاوزجنايتکارانه آشکاردولت پاکستان سکوت اختيارکرده است .آنھم
باثرشکايات پياپی مردم اين واليات واعتراضات وتظاھرات مردم درشھرکابل وکنرعليه اين تجاوزوحشيانه دولت پاکستان؛ دولت کرزی
روزشنبه دوم جوالی  2011بشکل يک فورماليته ديپلوماتيک طی اعالميه ای اين حمالت دولت پاکستان را محکوم کرده ولی کوچکترين اقدام
عملی دردفاع ازمردم اين واليات وجلوگيری ازاين تجاوزبه خاک کشورانجام نداده است.طبق اظھارات مامورين محافظ سرحدی دولت مزدوربه
خبرنگارتلويزيون" افغان نيوز" ،قرارگاه ارتش متجاوزامريکا درصد متری اين منطقه قراردارد ولی آنھا نيزکوچکترين عکس العملی
دربرابراين تجاوزارتش پاکستان وکشتارمردم مظلوم افغانستان نشان نداده اند .اما مقامات دولت پاکستان باکمال بی شرمی وسفاھت اين حمالت
جنايتکارانه را تاامروزانکارکرده اند .درھمين روزشنبه دوم جوالی جنرال رحيم وردک وزيردفاع دولت مزدوردربرابراعضای پارلمان اداره
استعماری درکابل گزارش داد که :تا حال  761اندازراکت وتوپخانه درواليتھای کنر،ننگرھار ،خوست وپکتيا ازطرف ارتش پاکستان صورت
گرفته و 60تن کشته وده ھا تن مجروح شده اند .رحيم وردک نه مستقيم وصريح که با اشاره وکنايه دربرابراين عمل جنايتکارانه دولت پاکستان
چنين گفت ":اين تروريزم دولتی ويا غيردولتی است ،درپاکستان اين حکومت است يا افراد ياغی که دست به چنين اعمالی می زنند ،آيا دولت
پاکستان می خواھد پروسه صلح را برھم زند؟ ھمچنين اوعالوه نمود که ما نمی خواھيم عمل بالمثل دربرابراين حمالت دولت پاکستان انجام
دھيم" .درھمين جلسه پارلمان زلمی رسول وزيرخارجه دولت پوشالی گفت که ":تالشھای ديپلوماتيک ما تا حال بجای نرسيده است" .بتاريخ 5
ماه جوالی کرزی مزدورطی کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران دراين باره سخن گفت .اوبا کمال عجزوکرنش دربرابرحکام پاکستان که
نمايندگی ازموقعيت مزدوری وبی عرضگی وی می نمود چنين گفت ":ما دربرابراين عمل دولت پاکستان ازاحساسات کارنخواھيم گرفت،
ماازبرده باری کارگرفته وموضوع را ازطريق ھوشياری حل خواھيم کرد" .دراينجاھمين چند جمله ولحن بيان آن وابستگی وروابط پنھان
کرزی رابه حکام پاکستان نيزبنمايش می گذارد.
بايد ياد آوری نماييم که تذکرفوق دربارۀ بی تفاوتی وبی عملی دولت مزدورکرزی ويا حاميان امريکائی آن دربرابراين تجاوزدولت پاکستان
وکشتارمردم مظلوم ما باين منظورنيست که ما ازاين دولت دست نشانده واشغالگران جنايتکارامريکائی و)ناتو( انتظارداريم که اينھا
ازکشتارمردم ما توسط ارتش پاکستان دفاع کنند؛ بھيچ صورت .زيرااشغالگران جنايتکارامريکائی وناتو ودولت مزدوردرطی ده سال اخيرھمه
روزه به کشتارمردم ما مشغول بوده وانواع تجاوزوتخطی را عليه آنھا انجام داده اند .اين استعمارگران غارتگر" متمدن" درطی ده سال اخيربا
دولت دست نشاندۀ شان درکابل ودولت جنايتکاروضد مردمی پاکستان وگروه ھای مزدوروآدمکش طالب وگلب الدين وحقانی ده ھا ھزارازمردم
ستمديده وبی دفاع مارا وحشيانه کشته وده ھا ھزارتن ديگررامعلول ساخته وصدھا ھزارديگرراآواره ودربدرکرده اند .کشتارمردم ما درھفته
ھای اخيرتوسط ارتش پاکستان بخش ناچيزی ازجنايات دولت پاکستان وگروه ھای مسلح مزدورعليه مردم مااست .اين عمل جنايتکارانه دولت
پاکستان درسالھای گذشته نيزبارھا تکرارشده است ولی اين باربا شدت وتداوم بيشتر .ھمين چند ھفته قبل کرزی مزدوريک قرارداد استراتژيک
باصطالح ھمکاری با دولت پاکستان امضاء کرد وبا طمطراق آنرا گامی دوستانه وبرادرانه دربھبود مناسبات بين دوکشورخواند .ولی ھمزمان
راکت باران وانداخت توپخانه سنگين به خاک افغانستان وکشتارمردم ما توسط ارتش پاکستان آغازگرديد که تا امروزادامه دارد .اينھم نمودی
ازماھيت وخصوصيت مناسبات بين طبقات ارتجاعی کشورھای مختلف است وحساب خلقھا درھمه کشورھای جھان ازحساب طبقات ارتجاعی
حاکم وامپرياليسم جداست.ھمين چگونگی رابط بين امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورکرزی دررأس طبقات حاکم فئودال وتاجران
کمپرادوروھمچنين رابطه بين دولت امريکا وناتوبا دولت پاکستان وجنگ امريکا وناتوبا طالبان والقاعده وحزب اسالمی وگروه حقانی
و"ھمکاری" دولت پاکستان با امريکاوناتودرجنگ باتروريزم ازيکطرف وکمکھای ھمه جانبه دولت پاکستان به گروه ھای طالبان وگلب الدين
وحقانی که به کشتارعساکرامريکائی وناتو وارتش دولت پوشالی کابل مشغول اند وجريان مذاکرات صلح بين آنھا ازطرف ديگر؛ وھمچنين جنگ
بين دولت پاکستان وطالب ھای پاکستانی وھمزمان حمايت دولت پاکستان ازاين گروه ھا بطورعام ؛ خود نمونۀ بارزی ازخصلت تضاد بين دسته
بنديھای ارتجاعی درسراسرجھان است .فقط اين توده ھای خلق ھستند که تضاد آشتی ناپذيری با طبقات حاکم ارتجاعی وامپرياليسم جھانی دارند
وھيچگاھی با دشمنان طبقاتی وملی شان آشتی نمی کنند ويا به صلح ناعادالنه وحقارت بارتن درنمی دھند .مردم افغانستان ونيروھای انقالبی
ومترقی حل تضاد بين آنھا وامپرياليستھای اشغالگرودولت متجاوزپاکستان وگروه ھای مزدورآن ودولت مزدورکرزی راازطريق جنگ انقالبی
وسرنگونی سلطه وحاکميت طبقات ارتجاعی ودفع سلطه امپرياليستھا ودولتھای ارتجاعی وتأسيس حاکميت طبقات خلق می دانند .باين صورت
مردم افغانستان نبايدازدولت مزدورکرزی وحاميان امپرياليست آن کوچکترين انتظاری داشته باشندکه ازجان وناموس وسرپناه وکشورشان
دربرابرمتجاوزين پاکستانی وياايرانی دفاع خواھند کرد .کرزی با تمام ترفندھا وشعبده بازيھاوژستھای عوام فريبانه اش عليه امريکا وناتو ،يک
نوکرفرومايه وسرسپرده امپرياليسم امريکاست که پيوندھای مزدوری اشرابا دولت پاکستان خاصتا ً شبکه مخوف )آی اس آی( نيزحفظ کرده
است .ھمين راکت باران خاک افغانستان وکشتارمردم ما درواليات کنر،ننگرھار ،خوست وپکتيا نيزدرجريان معامالت بده وبستان بين ارتجاع
حاکم پاکستان واشغالگران امريکائی وناتوودولت مزدورکرزی صورت گرفته است .باين عبارت که ھردوطرف باھم ديگرازطريق نظامی
فشاروارد می کنند تابرسرميزمذاکره امتيازبيشترکسب نمايند .ولی دراينجا اين مردم بالکشيده افغانستان ھستند که قربانی اميال وخواستھای پليد
امپرياليستھا وارتجاع خارجی ومرتجعين داخلی می شوند.
دولت پاکستان با درک موقعيت کنونی دولت مزدورکرزی که درعميق ترين سطح ازبحران ھمه جانبه اززمان تشکيل اش قرارداشته ودرآستانه
ورشکستگی کامل وسقوط قرارگرفته ويکی ازفاسدترين ورسوا ترين دولت ھای جھان است .دراين دولت دست نشانده استعمار ،ده ھا سازمان
استخباراتی کشورھای امپرياليستی وارتجاعی نفوذ ومداخله دارند وتضادھای درونی اين دولت بيش ازپيش شدت يافته وتضاد گروه ھای مخالف
بيرون ازدولت با کرزی نيزتشديد شده وبحران شديدی اقتصاد وابسته استعماروشديداً بيمارکشوررا تھديد کرده وبه ورشکستگی نزديک شده
است .ازجانب ديگردولت امريکا وناتوبنا برضعفھای مالی ناشی ازبحران عميق سرمايه داری جھانی که دامنگيرآنھا است وھنوزھم برعمق آن
افزوده می شود ونيزضرباتی که درطی ده سال اخيرازناحيه کشته شدن حدود ھشت ھزارازعساکرشان درافغانستان وعراق ومعلوليت جسمی و
روانی ده ھاھزارديگرآنھا ديده اند ،اقدام به خروج بخشی ازقوای شان ازافغانستان کرده اند .البته دراينجا بايد تذکردھيم  :ده سال قبل دولت
امريکا وشرکای ناتواش براساس پالنھا واھداف شوم ومنافع غارتگرانۀ شان افغانستان وعراق را مورد تجاوزنظامی واشغال استعماری
قراردادند؛ ليکن اين بارنيزامپرياليستھا درمورد تحميل تسلط استعماری شان برخلقھا وملل مظلوم وتصورحصول پيروزيھای سريع شان،
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دچارخطای محاسبه شده اند .آنھا براساس ايدئولوژی وتفکرات سياسی ارتجاعی وامپرياليستی شان ھميشه ودرھمه حاالت توده ھای خلق وملل
دربند ومظلوم را دست کم گرفته اند .آنھا تصورمی کردند که با ماشين جنگی عظيم وغول پيکرشان با يک تھاجم وحشيانه برافغانستان وعراق به
سرعت به اھداف شان دست خواھند يافت .جنبش مقاومت ملی عراق با آنکه ازرھبری مترقی وانقالبی محروم بود ليکن توانست ضربات شديدی
براشغالگران امريکائی وانگليسی وارد کند .درافغانستان گروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی بنابرگذشتۀ سياه وجنايتبارشان ومزدوری
وسرسپردگی آنھا با دولت وارتجاع پاکستان وانجام عملياتھای انتحاری کوروکشتارمردم بی گناه ،ازحمايت مردم افغانستان بی بھره ھستند؛ اما
اين گروه ھا بنحوی ازروحيه ضد استعماری وآزادی خواھانه مردم افغانستان که درطی ده سال باشکال مختلف عليه جنايات وتجاوزات قوتھای
اشغالگرودولت مزدوردست به اعتراضات ومقاومت زده اند ،بنفع شان استفاده کرده ودرعرصه نظامی ضربات شديدی برنيروھای اشغالگروارد
کرده اند .بھرصورت نيروھای امريکائی وناتومنحيث نيروھای اشغالگرواستعمارگرکه وحشيانه ترين جنايات راعليه مردم افغانستان خاصتا ً
درواليات شرقی وجنوب غربی کشورانجام داده اند وھمچنين جنگيدن آنھا درسرزمين بيگانه که مردم ازآنھا نفرت دارند؛ باين صورت گروه
ھای طالبان وگلب الدين وحقانی )ازعدم موجوديت يک جنبش انقالبی مردمی فعال درعرصه مبارزه نظامی عليه ارتشھای اشغالگرودولت
مزدور( بشکلی ازاين مساعدتھای جامعه بھره برده وارتشھای اشغالگررا مورد حمالت شان قرارداده اند ودرطی ده سال ارتشھای اشغالگرحدود
دوونيم ھزارکشته داده اند باھزاران معلول جسمی وروانی .طبقات حاکم ارتجاعی)دولت( پاکستان ازبدوتاسيس آن درسال  1947ميالدی ھيچ
وقت ميانه خوبی با افغانستان نداشته وھميشه درصدد تضعيف وتخريب دولت وبيچاره کردن مردم افغانستان بوده است .علت آنھم حمايت ودفاع
مردم افغانستان ازحقوق حقه ملی وسياسی وحق تعيين سرنوشت خلقھای پشتون وبلوچ درآنطرف خط نام نھاد "ديورند" بوده اند .درشرايط
کنونی دولت پاکستان که چند ھفته قبل پيمان استرا تژيک را مطابق خواسته ھايش بادولت مزدورکرزی بامضاء رساند ،ھدف دارد که
درکنارتسلط استعماری امريکا وناتو ،نفوذ قابل مالحظه ای نيزبرافغانستان داشته باشد .ودولت ھای امريکا وانگلستان نيزازاين نيت شوم ونقشه
وھدف خاينانه طبقات حاکم پاکستان نيزحمايت می کنند.
اوضاع وشرايط کنونی افغانستان تحت اشغال نظامی چند ده کشورامپرياليستی وارتجاعی وتسلط استعماری قدرتھای بزرگ وکوچک
امپرياليستی منجمله امريکا ،انگلستان وديگران بيش ازپيش بحرانی است .ھمچنين بحران ناشی ازفساد عميق وھمه جانبه وبحران ناشی ازتشديد
تضاد ارکان دولت با کرزی وحدت تضاد جناح ھای مختلف درون دولت؛ فروپاشی دولت پوشالی را درآينده نزديک محتمل ساخته است.
ودرصورت تداوم اين وضعيت بحرانی ،حتی موجوديت کنونی نقشه جغرافيائی کشورنيزمورد تھديد قرارخواھد گرفت .آنھم که امپرياليستھای
جنايتکارامريکائی وناتو ھرگاھی درمطبوعات شان ازتغييرنقشه جغرافيائی اين منطقه صحبتھای می نمايند ونيزعناصرارتجاعی وخود فروخته
ازھواداران شورای نظاروگروه ھای ھمسنخ آن "تجزيه افغانستان را بھترين گزينه برای صلح وثبات" می دانند .اين اوضاع ھمه جانبه بحرانی
را درکشورقدرتھای امپرياليستی درطی بيش ازسه دھه با تجاوزنظامی مستقيم وتسلط استعماری دوامداروحاکم کردن جانی ترين وخاين ترين
گروه ھای مزدورشان وباندھای مافيائی گوناگون برمردم ما وبرکشوربوجود آورده اند .ازاينرواينھا سعی دارند تااسناد وپيمانھای اسارت
آوروغارتگرانۀ راتوسط کرزی مزدوروکابينه اش ازطريق دايرکردن "لويه جرگه" ازخاين ترين ووطن فروش ترين عناصرازنمايندگان طبقات
حاکم ارتجاعی فئودال وتاجران کمپرادوربنام مردم افغانستان به امضا برسانند وھرکدام ازاين قدرتھای جھانخوارامپرياليستی ودولتھای ارتجاعی
منطقه سھم خودرا "قانونيت" بخشند.
مردم افغانستان خاصتا ً روشنفکران مردمی وآزادی خواھان وميھن دوستان واقعی بايد ازخواب سنگين وبی عالقگی سياسی وبی تفاوتی
دربرابراوضاع وشرايط فاجعه بارمسلط برکشور ،بيدارشوند وبيش ازاين فريب تبليغات اغواگرانه امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدوروعربده
کشيھای گروه ھای ارتجاعی رنگارنگ خاصتا ً باندھای ائتالف شمال وخلقی پرچمی ھا وسازائی ھا رانخورند .اينھا نيزازجمله گروه ھای جانی
 ،ضدمردم وميھن فروش ھستند وکوچکترين حس مردم دوستی وميھن پرستی ندارند .اعمال خاينانه وجنايتکارانه اين باندھای ميھن فروش
درطی سی ودوسال اخيراينرابه اثبات رسانده است .اين گروه ھای ارتجاعی وخاين نيزازنوکران سرسپرده امپرياليسم ھستند .ومخالفتھای
ظاھری آنھا با دارودسته کرزی برسرسھم درقدرت دولتی است ،نه بخاطرنجات مردم وميھن ازاين ورطۀ سقوط ونابودی.
با درنظرداشت تجاوزات مستقيم وغيرمستقيم دولت پاکستان درطی سی ودوسال اخيربه خاک کشوروسرنوشت سياسی مردم ما وھمچنين اھميت
موقعيت استراتژيک افغانستان درمنطقه آسيای وسطی وجنوبی ورقابت بين ھند وپاکستان برسرنفوذ وتسلط برافغانستان وازاين طريق نفوذ
درکشورھای آسيای ميانه؛ طبقات ارتجاعی حاکم پاکستان چيزی کمترازيک دولت طرفدارشان درکابل ويا قيموميت برافغانستان را نمی پذيرند؛
زيرا درآنصورت است که می توانند درافغانستان ومنطقه به اھداف غارتگرانۀ شان دست يابند وجلو نفوذ دولت ھند برافغانستان ومنطقه را سد
کنند وبا طرح يک توطئه با ھمکاری دولت پوشالی تحت نفوذ شان درآينده ،مسئله "خط ديورند" را طبق خواست ومنافع شوم شان وبرخالف
خواسته ھای برحق ملی ومنافع سياسی خلقھای پشتون وبلوچ آنطرف "خط ديورند" حل کنند .قراين نشان می دھد که دولت امريکا وانگلستان
نيزازاين اھداف پليد دولت پاکستان تا حدی حمايت می کنند ومی خواھند نفوذ دولت پاکستان رامنحيث دستيارمنطقه ای آنھا درافغانستان تثبيت
کنند .ھمچنين تدارک برای تدويرلويه جرگه ازطرف کرزی ازعناصرارتجاعی ،خاين وميھن فروش درجھت تصويب وامضای " پيمان
استراتژيک" با دولت امريکا وايجاد پايگاه ھای نظامی دايمی آن و"قانونيت دادن" اشغال نظامی وتسلط استعماری مستقيم درازمدت امپرياليسم
امريکا برافغانستان ومنطقه وتالشھای دولت کرزی درجھت رسيدن به آشتی باگروه ھای جانی وضد مردمی طالبان وگلب الدين وحقانی درجھت
به بردگی کشيدن مردم افغانستان وحراج خاک کشورصورت می گيرد ودولت پاکستان نيزدراين معامله طالب سھم دلخواه خود ش است .ازجھت
ديگرکرزی وجناح اودردولت تالش دارند تا قبل ازختم دوره رياست جمھوری پوشالی کرزی با گروه ھای طالبان ،گلب الدين وحقانی به تفاھم
ووحدت رسيده وآنھاراوارد دولت پوشالی کنند تا وزنۀ جناح طبقات حاکم فئودال وکمپرادورمليت پشتون دربرابرطبقات ارتجاعی مليتھای
ديگرسنگين ترشود.ھمچنين تالش دولت امريکاوانگلستان وسايرکشورھای امپرياليستی درجھت رسيدن مصالحه با طالبان وديگران؛ اگرازيک
جھت برای خاموش کردن آتش جنگ کنونی شان ورھائی ازفشاراقتصادی وتلفات انسانی اين جنگ ھستند که درطی ده سال اخيردرافغانستان
حدود پنج صد ميليارد دالرازطرف امريکا وده ھا ميليارد دالرازطرف کشورھای عضو ناتو به مصرف رسيده است باضافه ازدست دادن
ھزاران سربازآنھا؛ اما ازجھتی ھم مالحظه می شود که قدرتھای امپرياليستی خاصتا ً امريکا وانگلستان ودولت پاکستان تسلط طبقات حاکم
ارتجاعی مليت پشتون بردولت پوشالی را نسبت به مرتجعين وميھن فروشان ديگرمليتھا خاصتا ً رھبران ائتالف شمال ،ترجيح می دھند.
بعدازکودتای ننگين ثوروبقدرت رسيدن باندھای مزدورخلقی پرچمی درسال  1357خورشيدی واشغال استعماری کشورتوسط سوسيال
امپرياليسم شوروی درماه جدی  1358اين فرصت برای دولت پاکستان ميسرشد که مداخالت غيرمستقيم ومستقيم اشرا به افغانستان بطورگسترده
انجام دھد وبه کمک امپرياليسم امريکا وارتجاع کشورھای اسالمی چندين حزب وتنظيم ارتجاعی اسالمی را سازمان داد وبرجنگ مقاومت حق
طلبانه مردم افغانستان تحميل کرد .بعد ازآن با تشکيل دولت اسالمی توسط گروه ھای جھادی ،مليشه ھای مزدوروجناح ھای ازخلقی پرچمی
ھاوبعد تعويض آن با امارت اسالمی طالبان عمالً افغانستان با حمايت امپرياليسم امريکا تحت قيموميت دولت پاکستان قرارگرفت.ھمين اکنون
عالوه برگروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی که برای تحقق اھداف شوم دولت پاکستان درمنطقه می جنگند)درکنارعمال وجاسوسھای
کشورھای امپرياليستی اشغالگروغيراشغالگرودولتھای ارتجاعی منطقه خاصتا ً دولت ايران وھند(؛ ده ھاتن ازافراد وابسته وجاسوس دولت
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پاکستان درمقامات بلند دولت کرزی ودرتمام ارگانھا ازملکی ونظامی وجود دارند .وشبکه ھای جاسوسی وگماشته ھای بومی دولت ھای پاکستان
وايران درافغانستان گسترده ھستند.
مردم افغانستان وروشنفکران مردمی ومترقی وروشن بينان جامعه بھيچ صورت نبايد دچاراين توھم شوند که دولت مزدورکرزی دربرابراين
تجاوزات دولت پاکستان ازآنھا دفاع خواھد کرد .فقط اين خود مردم افغانستان ھستند که ازاستقالل وآزادی وتماميت ارضی وشرف وناموس شان
دفاع می کنند ودرطول تاريخ وجودی اين سرزمين توده ھای مردم با مبارزات ومقاومتھای دليرانۀ شان بارباراينرا باثبات رسانده اند .ھمچنين
مردم نبايد دراين مورد فريب گفته ھای دروغين نيروھای ارتجاعی جانی وميھن فروش خلقی پرچمی وائتالف شمال رابخورند؛ زيرا اينھا درطی
سی ودوسال اخيرازھيچ گونه خيانت وجنايتی عليه مردم وميھن دريغ نکرده اند .مردم افغانستان بايد بيدارشوند وبيش ازاين فريب تبليغات
دروغين وترفندھای امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورکرزی ومشاجرات لفظی بين کرزی وقدرتھای امپرياليستی اشغالگرويا "اخطارھای"
عوامفريبانه کرزی به ارتشھای اشغالگروريختن اشک تمساح برای کشته ھای مردم توسط ارتشھای اشغالگررا نخورند .مردم افغانستان خاصتا
نسل روشنفکرمردمی آگاه وھوشيارباشند که کرزی خاين وميھن فروش درجھت تدارک ومقدمه چينی برای امضای يک "پيمان استراتژيک"
)بخوان امضای سند حراج اين خاک ومنابع آن وبردگی واسارت توده ھای مردم( با امپرياليسم امريکا وانگليس است .اين وجيبۀ ملی وميھنی
مردم افغانستان ورسالت تاريخی تمام گروه ھا ونيروھای انقالبی ومترقی وآزادی خواھان وميھن دوستان واقعی کشوراست که بااعتراضات
ومبارزات گسترده عليه کشتارھا وجنايات وتوطئه ھای خاينانه وپالنھای شوم اسارت آورامپرياليستھای اشغالگرودولتھای ارتجاعی منطقه
خاصتا ً پاکستان وايران وارتجاع بومی عليه کشورومردم مقاومت کنند وبرای نجات ازاين وضعيت اسارتباريک مبارزه انقالبی را سازمان دھند.
ورنه سالھای طوالنی تحت تسلط استعماری امپرياليستھای امريکائی واروپائی ودولتھای ارتجاعی منطقه ومزدوران خونخواربومی آنھا خواھند
ماند .لفاظيھا ووراجيھای کرزی وديگراراکين دولت مزدوروقلم بدستان اجيرامپرياليسم وارتجاع ازطريق رسانه ھای متعدد امپرياليستی
وارتجاعی درباره" شورای عالی صلح" نامھاد وامضای " پيمان استراتژيک" با امريکا فقط برحلقه ھای زنجيراسارت وشدت فشاراستبداد وستم
برآنھاخواھد افزود.امپرياليستھای استعمارگروگروه ھای ارتجاعی رنگارنگ مزدورآنھا درطی سی دوسال اخيربراثرجنايتھا وخيانتھای شان
چنان مردم ماراتحت فشارقرارداده اند که به رمق رسيده اند واکنون برای لقمه نانی وادامه حيات مشقتبارشان سرگردان ھستند .ازجانبی ھم
امپرياليستھای امريکائی واروپائی برای خاموش کردن مردم ازمترسک بازگشت به دوران حاکميت قرون وسطائی جھادی ھا وطالبان واشتعال
جنگ ھای داخلی استفاده می کنند؛ تا مردم درانتخاب بدازبدتردربرابرامضای پيمان خاينانه دولت کرزی باامريکا عکس العمل منفی نشان نداده
ودربرابرپروسه "صلح" با طالبان وگلب الدين وحقانی اعتراضی نکنند .درھمه حالت درگذشته ھم سوسيال امپرياليسم روس بود که باندھای
جانی وآدمکش خلقی پرچمی رابرمردم ما حاکم کرد وبعد ازآن ھمين امپرياليستھای امريکائی واروپائی بودند که گروه ھای جانی جھادی
وطالبان رابرمردم ما مسلط کردند وآن جنگھای ارتجاعی خانمانسوزنيزبراثرتوطئه ھا ودرجھت تحقق نقشه ھا واھداف غارتگرانه آنھا
درافغانستان ومنطقه مشتعل گرديد .اگردرآينده ھم چنين جنگھای مشتعل شود بازھم عامل اصلی آن ھمين امپرياليستھای امريکائی واروپائی
ودولت ارتجاعی پاکستان وايران وقدرتھای ارتجاعی ديگردرمنطقه خواھند بود .زيراعامل ھمه جنگھای تجاوزکارانه درجھان ھمين قدرتھای
امپرياليستی اند وجنگھای ارتجاعی داخلی بين جناح ھای مختلف ارتجاعی رانيزکمک وھدايت می کنند .درھمه حالت اين فقط مردم افغانستان
وروشنفکران انقالبی ومترقی ھستند که می توانند خلق وکشورراازاين ورطۀ ظلمتبارنجات داده وآنرابه استقالل وآزادی وترقی ورفاه برسانند.
مردم ما وروشنفکران مردمی بايد بدانند که جزانديشه وسياست انقالبی مردمی دررھبری مبارزات ومقاومتھای توده ھای مردم  ،ديگرھيچ راھی
برای نجات مردم وميھن ازشرتسلط امپرياليستھاودولت مزدورآنھا ودولتھای ارتجاعی منطقه وگروه ھای ارتجاعی ومزدوران رنگارنگ آنھا
وجود ندارد .ھمه ادعا ھای گروه ھا ی بورژوا رفورميست درداخل وخارج کشورکه انديشه ھا وافکارونقشه ھا واھداف ارتجاعی شانرا با کلمات
ومقوله ھای مترقی می آرايند ومدعی اند که ازطريق "مبارزات مسالمت" آميزوبه شيوه ھای "متمدنانه" )که مورد پسند امپرياليستھا ومرتجعين
نيزھست( می توانند کشورومردم را ازتسلط امپرياليستھای خونخواروگروه ھای وحشی وجانی نجات دھند ،پوچ وبی معناست .نجات مردم
وميھن ازاين ورطۀ ھولناک فقط ازطريق مبارزات انقالبی خود توده ھای مردم تحت رھبری يک حزب واقعا ً انقالبی طبقه کارگرميسراست؛
حزبی که بتواند جبھه متحد ملی مترقی وسيع راازتمام نيروھا وگروه ھا وافراد انقالبی ومترقی وآزاديخواه تشکيل داده وھسته ھای ارتش انقالبی
خلق را سازمان دھد وازاين طريق مبارزات ملی ومترقی توده ھای خلق راعليه امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورآنھا رھبری کند.اين اساسی
ترين ،علمی واصولی ترين وکاراترين راه وشيوه درجھت حل تضادھای پيچيده وگوناگون درافغانستان ومنطقه بوده ويگانه الترناتيف انقالبی
ونجاتبخش برای خلقھای افغانستان وخلقھای منطقه ازشرامپرياليستھای غارتگرودولتھای ارتجاعی مزدورآنھا است.
مرگ برامپرياليستھای اشغالگرامريکائی وناتوودولت مزدورکرزی!
مرگ بردولت ارتجاعی پاکستان ونوکران واجيران بومی آن!
 6جوالی 2011
)ويب سايت " پيام آزادی"(
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