دولت مزدورکرزی وامپرياليستھای اشغالگريکبار
ديگرمتوسل به ترفند"لويه جرگه عنعنوی"شدﻧد!
لويه جرگه يا گرد ھمآئی بزرگ درافغانستان يک سنت قبيلوی -فئودالی بوده ودرتاريخ معاصرکشورچندين بارسران اقوام وقبايل وطبقات
حاکمه) دولت ھا( به آن متوسل شده ودرمقاطع مختلف خواستھا واھداف طبقاتی شانراازاين طريق " مشروعيت وقانونيت" داده اند .درطول
تاريخ تدوير"لويه جرگه ھا" به جزدرسه -چھارمورد که توأم بابرآورده شدن منافع سران اقوام وطبقات حاکم ارتجاعی  ،تاحدی منافع ملی مردم
را نيزدربرداشته است ؛ درباقی موارد تا امروز" ،لويه جرگه ھا" منحيث وسيله وياترفندی دراغوای توده ھای مردم وتأمين منافع طبقات حاکم
ارتجاعی ويادرمواردی درجھت تأمين منافع قدرتھای استعماری وامپرياليستی غارتگربکارگرفته شده است .منجمله لويه جرگه ھای دوران
حکومت باندھای مزدورخلقی پرچمی ھاولويه جرگه ھای ده سال اخير .درتاريخ معاصرافغانستان ظاھراًاولين"جرگه بزرگ
"درسال1709ميالدی درمحل"مانجه")درسی ميلی شمال شرق قندھار( بگونه مخفی تحت رياست ميرويس خان ھوتکی دايرگرديد که منظورآن
تدارک قيام ملی عليه اشغال نظامی وتسلط استعماری دولت غارتگرصفوی ايران وحصول استقالل ملی وتشکيل دولت بود .لويه جرگه
ديگردراکتوبرسال  1747ميالدی درعمارت" مزارشيرسرخ" درداخل قلعه نظامی دايرگرديد که احمد خان ابدالی منحيث پادشاه انتخاب شد .که
بازھم ازآن درجھت رھائی ازتسلط استعماری دولت افشاری ايران وتأسيس يک دولت مستقل فئودالی کارگرفته شد .لويه جرگه ديگردرزمان
اميرشيرعلی خان درسال 1865ميالدی دايرگرديد که عالوه برتحکيم پايه ھای قدرت اميرشيرعلی خان درجھت حراست ازاستقالل کشور ،تأمين
صلح وامنيت وانجام اصالحات محدود روبنائی درنظام فئودالی نيزمؤثربود  .ھمچنين جرگه کبيرسال 1303شمسی درزمان سلطنت امان ﷲ خان
؛ آن درشرايطی دايرگرديد که افغانستان با طرد سلطه استعماری دولت انگلستان استقالل سياسی اشرابدست آورده بود واولين نظام نامه )قانون
اساسی( دولت وموارد اصالحات اجتماعی وسياسی چندی درآن جرگه به بحث گرفته شده وبه تصويب رسيد .امابعد ازآ ن تا امروزتمام لويه
جرگه ھا که به مناسبتھای مختلف ملی ويا بين المللی ازطرف دولتھا دايرشده اند درجھت تأمين منافع طبقاتی واھداف وپاليسی ھای آنھا وحاميان
خارجی شان بوده است .مانند لويه جرگه سال  1309شمسی درزمان نادرخان وبه تعقيب آن لويه جرگه ھای سالھای  1941و 1955ميالدی
ولويه جرگه سال 1343شمسی درزمان سلطنت ظاھرخان ولويه جرگه سال 1355درزمان رياست جمھوری داودخان که ھمه درجھت تأمين
منافع ومصالح طبقاتی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوردايرگرديده اند .به ھمين صورت باندھای مزدورخلقی پرچميھا درزمان حکومت
پوشالی وننگين شان ،درجھت تأمين منافع طبقاتی شان و"قانونيت دادن" به اشغال نظامی وتسلط استعماری سوسيال امپرياليسم شوروی سه
بارباين ترفند قبيلوی -فئودالی متوسل شدند .يکبارھم دولت اسالمی گروه ھای جھادی مزدور ،لويه جرگه راپوشش مذھبی داده وزيرنام" شورای
اھل حل وعقد" ازاين ترفند استفاده کردند .ھمچنان که گروه مزدورطالبان زيرنام" شورای علماء" امارت اسالمی خودرا" قانونيت" دادند .بعد
ازآن ازسال  2002ميالدی تا حال دولت مزدورکرزی واشغالگران امريکائی وناتوچھاربارلويه جرگه را درجھت اغفال واغوای مردم افغانستان
و" قانونيت بخشيدن" به حاکميت دولت دست نشانده ووضعيت اشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليستھای امريکائی وناتوبرافغانستان،
دايرکرده اند .برخالف خزعبالت طبقات حاکم ارتجاعی وقلم بدستان مزدورآنھا که لويه جرگه را دارای " ارزش بزرگ تاريخی" خوانده ومی
خوانند؛ لويه جرگه با ماھيت وخصلت طبقاتی مشخص آن يک نھاد ارتجاعی وضد دموکراتيک است وارادۀ واقعی توده ھای مردم ھرگزدرآن
دخيل نبوده وکمترين خواست "بورژوادموکراتيک" آنھا ھم درآن بازتاب ندارد.
لويه جرگه اخيربتاريخ  25ماه عقرب  1390خورشيدی )13نومبر 2011ميالدی( به منظورگرفتن مشورت برای امضای " پيمان
استراتژيک" بادولت امريکا وتھيه دستورالعمل پيشبرد" پروسه صلح" باگروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی دايرگرديد .اما ھدف عمده دولت
مزدورازتدويرآن"،قانونيت دادن" به اشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليسم امريکا تشکيل می داد .وکليد مسئله " صلح " با گروه ھای
متذکره دردست دولت امريکا وناتو ودولت پاکستان می باشد .ھرزمان که اينھا بخواھند آتش اين جنگ خانمانسوزوويرانگرراکه بيش ازھمه توده
ھای خلق افغانستان درشعله ھای آن سوخته و می سوزند  ،خاموش کرده وبا تفاھم واتحاد به ستمگری واستثمارمردم افغانستان ادامه می دھند.
ھمچنين که اين جنگ ازھردو طرف برضد منافع مردم وميھن است؛ "صلحی" ھم که اينھا دربارۀ آن وراجی می کنند  ،صلح بين گروه ھای
ارتجاعی مزدوروامپرياليستھاست وھيچ ربطی به مردم افغانستان ندارد .ھمچنان که جنگ آنھا جھنمی برای مردم افغانستان است؛ شرايط
"صلح" بين آنھا ھم دربھترين حالت آن برزخی برای مردم ما خواھد بود.
ده سال است که امپرياليستھای امريکائی وناتو با بی شرمی تمام  ،اشغالگری وتسلط استعماری شانرا" جنگ عليه تروريزم" و"کمک به
مردم افغانستان وتعميم دموکراسی وتأمين آزادی زنان وحقوق بشر" تبليغ می کنند .اينبارنيزسه ماه است که به منظورانحراف افکارعامه واغوای
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مردم افغانستان دراطراف امضای "پيمان استراتژيک" بين افغانستان وامريکا به تبليغات گمراه کننده دست يازيده اند .کرزی مزدوردرروزافتتاح
لويه جرگه بازھم به سياق گذشته با شعبده بازی وشارلتان مآبی خاص خودش وباژستھای عوامفريبانه طوری وانمود کرد که گويااوازاستقال ل
عمل برخورداربوده ومنحيث يک طرف" مستقل وصاحب اختيار" با دولت امريکا بپای امضای اين پيمان می رود .درحاليکه اين سرباند ميھن
فروشان وخائنين ملی واين غالم صد چھره ودلقک بی عرضه ازطرف دولت امريکا توظيف گرديده است تا مشتی ازعناصرارتجاعی
مزدورووطن فروش را ازداخل وخارج دولت پوشالی وعناصرانقياد طلب واستعمارزده را ازداخل وخارج کشورگردھم آورده وبا خاک زدن به
چشم مردم افغانستان اشغال نظامی وتسلط استعماری امريکارابرای مدت طوالنی ديگر"قانونيت" بدھد .کرزی درسخنرانی اش باکمال پرروئی
وبی شرمی صحبت از ":رابطه بين دوکشورمستقل" نموده وخواھان امضای پيمانھای مشابه با دولت بريتانيا واتحاديه اروپا وناتونيزگرديد؛
اواز"منافع مردم" افغانستان درايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا سخن گفت؛ درحاليکه اين فقط طبقات حاکم ارتجاعی مزدورھستند که ازتسلط
استعماری وپايگاه ھای نظامی امريکا منفعت می برند .ھمچنين کرزی خواستارعدم مداخله درامورداخلی دولت اوازجانب امريکا وناتوولغو
حکومت ونھادھای موازی با حکومت اوگرديد .کرزی دراين جلسه بازھم به منظورفريب مردم افغانستان مسايلی را منحيث پيش شرط مطرح
نمود که گويا دولت امريکا بعد ازامضای اين پيمان اسارت آوربا دولت دست نشانده اش ،ملزم به رعايت آنھا خواھد بود .درحاليکه اين پيمان بين
يک ابرقدرت مسلط برکشورودولت مزدورآن منحيث نماينده طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورومشتی خاين ووطنفروش به امضا می رسد .به
يقين که دولت امريکا خواسته ھا واھداف اسارت آورش رابردولت دست نشانده تحميل خواھد کرد .ھمانطورکه امريکا وناتودرطی ده سال گذشته
ازھيچ نوع جنايت واجحافی عليه مردم افغانستان دريغ نکرده اند ،بعد ازآن ھم نخواھند کرد .وتدوير"لويه جرگه" اخيرفقط درجھت "قانونی
کردن" اشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليسم امريکا برافغانستان است .بعبارت ديگرامضای سند فروش کشوروسرنوشت سياسی مردم به
امپرياليستھای غارتگرخاصتا ً امريکا صورت گرفته وديگرھيچ معنای نمی تواند داشته باشد .ھرقدرآقای سپنتا اين اعيان زاده خود فروخته
وداود مراديان اين نوکران باصطالح چيزفھم استعماروامپرياليسم وھمسنخان آنھا دردولت وخارج دولت مزدوربا طمطراق دربارۀ باصطالح
اھميت اين "معاھده استراتژيک" برای مردم وکشورياوه سرائی کنند وژستھای " دانشمندانه" درتوجيه آن اختيارنمايند؛ بدون ھيچ ترديدی اين "
معاھده" اسارت آوروخاينانه با تغييرشکل واختالف زمان ماھيتی ھمترازبا معاھدات ننگين وخاينانه) جمرود ،گند مک وديورند( با استعمارگران
انگليسی و معاھدات سری باندھای وطنفروش وجانی خلقی پرچمی ھابا سوسيال امپرياليستھای روسی خواھد داشت .وتاريخ يکبارديگرداغ ننگ
وطن فروشی رابرجبين شاه شجاع سوم) کرزی( وسايرخاينين ملی وميھن فروشان حک خواھد کرد.
دراين " لويه جرگه" بيش ازدوھزارتن ازافراد ارتجاعی مزدور ،وطن فروش ،جانی  ،خاين به خلق وميھن که امريکا وناتودرطی ده سال اخير
روی آنھا سرمايه گذاری کرده اند ونيزعناصری ازخادمين امپرياليسم وانقياد طلبان ومزدورمنشان مزدبگير ،تسليم طلبان وعمال دولتھای
امپرياليستی وارتجاعی گرد ھم آمدند وخواستھا ودستورات امپرياليستھای امريکائی واروپائی ودولت مزدوررابدون چون وچراوکوچکترين
احساس مسئوليتی صحه گذاشته وجھت اغوای مردم افغانستان مواردی را طی يک قطعنامه )  (76ماده ای منتشرکرد ند .درجريان اين جلسه
دستوری ھيچ صدای مبنی برمخالفت دراقدام عليه منافع ملی مردم وميھن وسلب استقالل کشوروحاکميت ملی وتحکيم تسلط استعماری وتداوم
اشغال نظامی امپرياليسم امريکا؛ وخالصه فروش رسمی وطن ومشوره درامضای قبالۀ آن ،بلند نشد .مالحظه می شود که ترکيب اعضای
اشتراک کننده دراين جرگه ضد ملی وضد مردمی حساب شده صورت گرفته بود که ھمه بدون چون وچرا با يکصدا به خواست باداران
امپرياليستی شان لبيک گفتند .ازجھت ديگراين وضعيت  ،شدت وعمق تسلط ارتجاع واستعماروامپرياليسم برکشوروفشاراختناق واستبداد گسترده
برتوده ھای مردم را نشان می دھد .بازھم اين جمع خاينين ووطن فروشان بی آزرم ،اين اقدام خاينانه وضد ملی شان را بنام " نمايندگان" مردم
افغانستان انجام دادند .اين مزدوران استعمازده جھت اغوای مردم افغانستان مواردی را درقطعنامه ای شان درج کرده اند که بادرنظرداشت
شرايط واوضاع حاکم ده سال اخيربرکشورھيچ يک ازآنھا ضمانت اجرايی نداشته وامپرياليسم مسلط برافغانستان خود را ملزم به اجرای آنھا نمی
داند .اين خاينين سفله با تمام وقاحت درقطعنامه ای شان صحبت از"استقالل سياسی وحاکميت ملی وتماميت ارضی" نموده اند .درحاليکه ده
سال است که استقالل وحاکميت ملی وتماميت ارضی کشورتوسط ارتشھای اشغالگرامريکا وناتوسلب وپايمال شده است .دريک کشوراشغال شده
ومستعمره آنھم توسط ارتشھای ) (44کشورامپرياليستی وارتجاعی صحبت ازموجوديت "استقالل سياسی وآزادی ،حاکميت ملی وتماميت
ارضی" اراجيفی بيش نيست .چنانکه امپرياليستھای اشغالگرودولت دست نشانده آنھا درطی ده سال اخيردرمطبوعات ورسانه ھای جمعی شان
ازآن نام می برند؛ فقط به منظوراغوا وفريب مردم افغانستان می باشد.
بنابرقول معروف" امپرياليسم ارتجاع پروراست" .امپرياليستھا درکشورھای تحت سلطه ای شان ارتجاعی ترين،خاين ترين وتاريخ زده ترين
نيروھای ارتجاعی را ازسوراخھابيرون کشيده ،پرورش می دھند وآنھا را برتوده ھای خلق حاکم کرده ودرسرکوب نيروھای مترقی وانقالبی
وتوده ھای مردم ازآنھا کارمی گيرند .مردم ما خاصتا درطی بيش ازسی سال اخيراين خصلت وخصوصيات طبقاتی وروش قدرتھای استعماری
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وامپرياليستی را به چشم سرمشاھده کرده وبا گوشت وپوست شان آنرالمس کرده اند .درطول تاريخ وجودی استعماروامپرياليسم زمانی
برکشورھای ضعيف وعقب نگھداشته شده مسلط شده اند ،اتکاء آنھابرطبقات وعناصرارتجاعی بوده وآنھارابخدمت گرفته وازآنھا درسرکوب
نيروھا وعناصرآزادی خواه ،مترقی وانقالبی وتوده ھای مردم درحد وسيع استفاده کرده اند .استعمارگران ازارتشھای تربيت کرده ازکشورھای
مستعمرۀ شان درسرکوب توده ھای خلق ديگرکشورھانيزکارگرفته اند .زمانی امپرياليسم امريکا وناتوبا تھاجم نظامی رژيم طالبان را
درافغانستان سقوط دادند؛ کنفرانس نام نھاد استعماری شھربن آلمان رادايرکردند وباستثنای گروه طالبان ديگرتمام گروه ھا وافراد ارتجاعی
وميھن فروش منجمله باندھای جھادی ومليشه ای ،خلقی پرچمی ھا وسازائيھا ،حزب ناسيونال شئونيست" افغان ملت" وديگرگروه ھاوافراد خادم
امپرياليسم وارتجاع را ازداخل وخارج کشوروازگوشه وکنارجھان جمع کردند ودردولت دست نشانده تحت رياست عنصرشارلتان ،مکاروحيله
گروعوامفريبی)کرزی( برمردم افغانستان تحميل کردند .يکدھه است که اين دولت وارتشھای اشغالگرشنيع ترين جنايات رابرمردم ستمديده
افغانستان رواداشته اند .بنابرين تداوم اشغالگری نظامی وتسلط استعماری امپرياليستھای امريکائی واروپائی برکشوروحاکميت دولت دست نشانده
آنھااثرات نھايت زيانباری رابرمردم وکشوربجا گذاشته ومی گذارد .خاصتا ً اشغالگری نظامی وتسلط استعماری امپرياليستھا با شيوه ھای کنونی
آن که گروه ھا وافراد باسواد وتحصيل کرده مزدوری بنام " جامعه مدنی"" ،احزاب سياسی"" ،روزنامه نگاروتحليلگرسياسی" پرورش می
دھند تا درمتوھم کردن واغوای توده ھای مردم قلم فرسائی کنند .درافغانستان درطی سه دھه خصوصا ً درده سال اخيرآن دربطن شرايط تسلط
استعماری سوسيال امپرسياليسم وامپرياليسم وحاکميت ارتجاعی ترين وجانی ترين نيروھا ،اين قماش گروه ھا وعناصربوجود آمده وپرورش
يافته اند .ھمچنين امپرياليستھای اشغالگرفعاليتھای بيش ازيک ھزار)ان جی او( را که يکی ازموسسات مھم ممد تسلط استعماری آنھا درپيشبرد
اھداف غارتگرانۀ شان درافغانستان است ،نھادينه کرده اند .استعمارگران وامپرياليستھا درقرنھای گذشته بنحوی وظايف کنونی )ان جی او(
ھارادرامريکای التين  ،افريقا وآسيا توسط آخوندھای عيسوی )ميسيونرھای عيسوی( انجام می دادند .اينھادرابتدا با ماسک "خيرخواھی وخدمت
به بشريت" به اين کشورھافرستاده می شدند تاباشيوه ھا واشکال مختلف شيطانی ،زمينه ھای نفوذ وتسلط قدرتھای استعماری رادراين کشورھا
مساعد سازند .درشرايط حدود صد سال اخيرقدرتھای امپرياليستی اين وظيفه را بوسيلۀ افراد تحصيل کرده و" روشنفکرانی" ازکشورھای
امپرياليستی وکشورھای نيمه مستعمره ومستعمره  ،انجام می دھند} .امپرياليستھای اشغالگرطی ده سال اخيردرافغانستان تشکالت وعناصری
ازطيف "چپ" را که مدعی "انقالب پرولتری" درکشورھستند ،نيزدراين نھاد ھای)"غيردولتی"( جذب وتطميع کرده وازآنھا درجھت تطبيق
برنامه ھای اسارت آورشان واغوای توده ھای خلق استفاده می نمايند{.
باين صورت ايجاد پايگاه ھای نظامی امپرياليسم امريکا درافغانستان برای سالھای طوالنی درجھت تقويت دولت دست نشانده خاصتا ً ماشين
سرکوب آن)ارتش ،پوليس وپوليس مخفی مخوف ،قضا وسارنوالی وزندانھا( وتربيت ھزاران جاسوس توسط " سيا" بکارگرفته خواھد شد.
بعالوه خطرناکترين سازمانھای جاسوسی امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی منجمله؛ امپرياليسم فدراسيون روسيه ،پاکستان ،ايران ،آلمان ،فرانسه،
ھالند ،ترکيه ،اسرائيل ،چين ،جاپان ،عربستان سعودی وسايرکشورھای امپرياليستی وارتجاعی که طی ده سال اخيردرافغانستان فعاليت گسترده
داشته ودرآينده نيزحضوروفعاليت خواھند داشت .البته دربيست قبل ازآن ھم سازمان جاسوسی سوسيال امپرياليسم روس) ک گ ب( ،سازمان
جاسوسی)سيا( امريکا ) ،آی اس آی( پاکستان" ،واواک" ايران وسازمان جاسوسی "المخابرات" عربستان سعودی درافغانستان فعاليتھای گسترده
داشته اند.ھمچنين امپرياليسم امريکا وناتودرده سال اخيرازکھنه کارترين جاسوس ھای تربيت يافته توسط )ک گ ب واف بی اس امپرياليسم
روسيه( وخاد مربوط رژيم باندھای مزدوروجانی خلقی پرچمی ھا وافرادی ازاعضای باندھای ارتجاعی اسالمی ازعاملين وجواسيس دولتھای
ارتجاعی ايران وپاکستان وعربستان سعودی کارگرفته ودرآينده نيزکارخواھند گرفت .ازھمه اين شبکه ھای مخوف جاسوسی عليه منافع ملی
مردم افغانستان وعليه جنبشھای انقالبی ومترقی کشورکارگرفته شده وخواھد شد .تداوم حضورنظامی وتسلط استعماری امپرياليسم امريکا )اين
امپرياليسم( بيش ازھمه مسلط برافغانستان وجھان ،خطربزرگی برای جنبشھای انقالبی پرولتری وجنبشھای ملی مترقی درافغانستان ،پاکستان،
ايران وديگرکشورھای منطقه درشرايط کنونی و درآينده خواھد بود .اين مسئله را ازجنبه ھای ديگری دراين منطقه ودرمنطقه شرق ميانه نيزبايد
مطمح نظرقرارداد وآن موجوديت وتداوم خيزشھای توده ای درشرق ميانه وشمال افريقاھستند که منافع امپرياليسم جھانی خاصتا ً امپرياليسم
امريکا ومتحدين منطقه ای آنرامورد ضربت قرارمی دھند.ھمچنين موجوديت جنبش انقالبی پرولتری درکشوربزرگ ھند وادامه جنگ خلق تحت
رھبری حزب )م -ل  -م( ھند واکنون اين جنبش پرولتری انقالبی درچندين ايالت ھند گسترش يافته ودرحال رشد وتوسعه است .بدون شک
پيروزی اين جنگ ومبارزه انقالبی ،درآينده اثرات روشنگرانه وانقالبی مھمی بربيداری خلقھا وتقويت جنبشھای انقالبی پرولتری منطقه
وسايرنقاط جھان خاصتا ً درقاره آسيا بجا خواھد گذاشت .موضوع ديگراينکه :امپرياليسم جھانی خاصتا ً امريکا اين بزرگترين قدرت سرمايه
انحصاری جھانی درمنجالب بحران ساختاری عميقی فرورفته است که عالوه برچاره جوئی ھای ديگرسعی می کند تا جھت بيرون رفت ازآن
برمنابع عظيم انرژی درکشورھای تحت سلطه درقاره آسياچنگ انداخته وتسلط ھمه جانبه برآنھا حاصل نمايد .لذا حضوردايمی ارتش
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غارتگرامريکا درافغانستان وحضوردستگاه ھای مخوف)سيا واف بی آی( درافغانستان ومنطقه به منظورتحکيم پايه ھای تسلط امپرياليسم امريکا
وحفظ حاکميت دولتھای وابسته ومزدورآن منجمله دولتھای افغانستان وپاکستان ودولتھای عربی حاشيه خليج فارس می باشد .ھمچنين کنترول
مناطق مھم استراتژيک جغرافيائی وسياسی درآسيای ميانه وجنوب آسيا وشرق ميانه وکنترول ذخايرعظيم انرژی وکنترول بازارھای قاره آسيا
که نصف نفوس جھان درآن سکونت دارد ازجمله اھداف مھم امپرياليسم امريکا را دراين مناطق تشکيل می دھد .چنانکه بارک اوباما بتاريخ 18
نوامبردرکنفرانس " آسيان" صحبت ازاولويت تحکيم حضورامريکادر"آسيا واوقيانوسيه" وافزايش حضورنظامی واقتصادی امريکا ازآستراليا تا
فليپين وپاکستان ،افغانستان وشرق ميانه نمود .وبرخالف ياوه سرائيھای غالمان حلقه بگوش استعماروامپرياليسم ومطبوعات ارتجاعی
وامپرياليستی درداخل وخارج افغانستان؛ ايجاد پايگاه ھای نظامی درافغانستان درجھت تحکيم پايه ھای تسلط نظامی امپرياليسم جھانخوارامريکا
درافغانستان ومنطقه وحراست ازمنافع آنی وآتی آن درمنطقه وجھان می باشد نه حراست از"منافع مردم افغانستان وتأمين امنيت ورشد وترقی
افغانستان وتقويت دموکراسی وحفظ حقوق زنان!" .البته چيزی که امپرياليسم امريکا بآن متعھد خواھد ماند ،حفاظت ازمزدوران وخادمان آن
درافغانستان خواھد بود .ده سال است که اشغالگران امريکائی وناتوصدھا ميليون دالردرجھت تقويت وتوسعه دستگاه ھای مختلف نشراتی
درداخل وخارج افغانستان به مصرف رسانده اند تا افکارواذھان مردم افغانستان وجھان رانسبت به واقعيتھای که درافغانستان ومنطقه می گذرد
منحرف ومغشوش سازند.
بامالحظه تاريخ وحشتبارسی سال اخيرکشورووسعت وعمق جنايات وتجاوزات ووحشيگريھای سوسيال امپرياليسم وامپرياليسم وتجاوزات
وجنايات دولتھای کشورھای منطقه خاصتا ً دولتھای پاکستان وايران وعربستان سعودی وخيانتھا وجنايات نيروھا وگروه ھای مزدورآنھا عليه
مردم وميھن؛ مبارزه درراه حصول استقالل وآزادی واستقرارحاکميت ملی مردمی منحيث عمده ترين وفوری ترين مسئله دربرابرتمام نيروھای
انقالبی ومترقی وآزادی خواه وتوده ھای مردم ما قرارداشته ودارد .مردم افغانستان خاصتا ً روشنفکران مردمی درداخل وخارج کشوربايد آگاه
باشند که يکبارديگردرحساس ترين ومھمترين مرحله ازسرنوشت ميھن ومردم شان قرارگرفته اند .مردم ما بايد بيدارشوند و بيش ازاين فريب
تبليغات زھرآگين امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدوروخادمان قلم بدست آنھارا نخورند واجازه ندھند که استقالل کشوروحاکميت ملی آنھا
پايمال شده وبه معامله گرفته شود .ھمچنين مردم ما بايد ھوشيارباشند وبه اين حقيقت توجه نمايند که پيشبرد مبارزه آزاديبخش ملی ومبارزه
انقالبی رھائيبخش وقطع تسلط استعماری امپرياليسم امريکا وناتو وسرنگونی دولت مزدورآنھا ونابودی فئوداليسم وکمپرادوريزم وامپرياليسم
ازکشوروتشکيل دولت دموکراتيک مردمی فقط ازعھدۀ رھبری يک حزب انقالبی پرولتری است وبس .ديگرھيچ نيروی بورژوارفورميست
و"دموکرات" زيرشعارھای باصطالح تند وتيزويانيروھای با ادعاھا وشعارھای کاذب" انقالبی" صالحيت ندارد ونمی توانند که مبارزات
انقالبی ومترقی مردم افغانستان را درجھت کسب استقالل وآزادی ملی واقعی وتشکيل دولت دموکراتيک خلق رھبری نمايد  .رھبری مبارزات
توده ھای مردم فقط ازرسالت پرولتاريای انقالبی کشوراست .مردم ما بايد تحوالت حدود يک سال اخيردرکشورھای شرق ميانه وشمال افريقارا
مد نظرقرارداده ونتايج مبارزات خود جوش توده ھای مردم را مورد ارزيابی قراردھند .تاريخ تجارب مبارزات انقالبی خلقھای جھان وتجارب
مبارزات حدود يکسال اخيرخلقھای عرب گويای اين حقيقت است که درھمه حاالت مبارزات مردم بدون رھبری انقالبی ومترقی ياتوسط طبقات
حاکم سرکوب می شود؛ يا تحت رھبری بخش باصطالح ليبرالتری ازطبقات ارتجاعی قرارمی گيرد ويا در"بھترين حالت آن" زيررھبری
نيروھای بورژوازی رفورميست درمی آيد وازمسيراصلی آن منحرف شده وبه شکست مواجه می شود .مبارزات خود جوش توده ھای مردم
عليه ارتجاع وامپرياليسم بنا برخصلت طبقاتی آن عادالنه و برحق است .خيزشھای خود جوش توده ھای مردم که نتيجۀ تشديد تضاد توده ھای
مردم با ارتجاع لجام گسيخته خودی وامپرياليسم وحشی وغارتگرمی باشد ،درشرايطی اجتناب ناپذيراست وھيچ قدرت ارتجاعی حاکم نمی تواند
ازآن جلوگيری نمايد .بلکه اين رسالت تاريخی ووظيفه مبارزاتی نيروھای انقالبی پرولتری درجامعه است که اين آمادگی ايدئولوژيک سياسی
وتشکيالتی را داشته باشند تا درشرايط وقوع خيزشھای خود بخودی توده ھای مردم آنھارا سمت وسوی انقالبی ومترقی بدھند ورھبری کنند.
قيامھای خود جوش توده ای عليه طبقات حاکم ارتجاعی وسلطه امپرياليسم ھم بی اثرنيست؛ ضربات مدھشی برارتجاع وامپرياليسم وارد کرده
وآنھا را مجبوربه عقب نشينيھای مئوقتی می نمايد .وازجھت ديگرروحيه مبارزه جوئی توده ھای مردم وسطح بيداری سياسی آنھارا ارتقاء داده
وحس اعتماد به نفس آنھارا درراه مبارزه عليه ارتجاع وامپرياليسم تقويت می بخشد ".شورش عليه ھرناحقی برحق است".توده ھای خلق
افغانستان خاصتا ً روشنفکران مردمی ،اين اصل علمی وانقالبی را جداً مد نظرقراردھند که :بدون رھبری مترقی وانقالبی مبارزات آنھابه
پيروزی واقعی نرسيده وبه شکست مواجه می شود.
) ويب سايت " پيام آزادی"(
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