
فضلی

  تنها با مبارزه متحد در یک جبهه واحد میتوان بر ارتجاع پیروز شد

  

تاریخ نیم قرن مبارزات خلق کشور ما علیھ استبداد، ارتجاع و استعمار گنجینھ ایست از تجار آموزنده 

مبارزات . کھ استفاده درست از آن میتواند سرمشقی برای مبارزه نجات بخش کنونی و آینده ما باشد

شکست ھای غم پیشآھنگان راه آزادی کشور ما فراز و نشیب ھای فراوانی را طی کرده و مواجھ بھ 

یکی از علل ذھنی این شکست ھا، ھمانا وجود پراگنده گی ھای فکری و سازمانی 

آنچھ در وضع کنونی بصورت یک . در بین نیروھای ملی بوده کھ آثار  زیانبخش آن تا امروز باقیست

ت، ملی و واقعیت سرسخت احساس میشود، لزوم وحدت و اتحاد نیروھای ترقیخواه و وطن پرس

  .دموکراتیک در مبارزه برای دموکراسی و استقالل ملی کشور علیھ ارتجاع داخلی و امپریالیزم است

  .مراحل مختلف مبارزه ھر بار وحدت و اتحاد نیروھای معین را ضرور میسازد

تشخیص ھدف در ھر مرحلھ مبارزه و اقدام دلیرانھ در انتخاب متحد میتواند پیروزی را تسریع کند، 

ر عکس آن تجارب تلخ و ناگوار گذشتھ تکرار میشود و نفاق و افتراق جنبش را بھ عقب می اندازد 
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لذا یکی از عمده ترین مسایلی کھ اکنون در . و یا آنرا مواجھ بھ شکست رقت آور و طوالنی میسازد

ھای برابر جنبش دموکراتیک و ملی کشور ما قرار دارد، مسألھ تأمین وحدت و اتحاد تمام نیرو

  .ترقیخواه و وطن پرست و دموکراتیک است

باید جداً در نظر داشت کھ ایجاد تفرقھ و نفاق در جنبش موجود کشور تنھا بھ زیان نیروھای ترقیخواه 

  .و در آخرین تحلیل بھ ضرر خلق افغانستان می انجامدوطنپرست نیست، بلکھ بھ ضرر جنبش 

. تجربھ کشور ما و ملل جھان نشان میدھد کھ فقط با مبارزه متحد میتوان بر دشمن مشترک غلبھ کرد

این امر بھ خصوص در شرایطی کھ تمام نیروھای ارتجاعی داخلی و ھمھ نیروھای امپریالیستی 

ت ملی و دموکراتیک ضد فئودالیزم و ضد امپریالیزم خارجی برای استحکام خویش و سرکوبی نھض

در توطئھ و اتحاد اند و اندیشھ ھای زھرآگین نفاق فضای کشور را مسموم میسازد، نسبت بھ ھر زمان 

  .دیگر ضروری تر است

تا جاییکھ مربوط بماست باید گفت کھ با تحلیل علمی جامعھ کنونی افغانستان و تشخیص مسئوولیت 

براین عقیده استواریم کھ راه نجات خلق ما از اسارت ارتجاع داخلی و امپریالیزم تاریخی خویش، 

وقتی ھموار خواھد شد کھ وحدت و اتحاد تمام نیروھای ترقیخواه و ملی کشور پایھ گذاری شود و 

جبھھ واحدی از جریانات، محافل، اورگانھای نشراتی، سازمانھا و شخصیت ھای کھ نماینده طبقات 

دموکراتیک باشند، بر اساس یک پروگرام عملی مشترک و با حفظ استقالل و ایدئولوژی زحمتکش و 

ما با این اصل معتقدیم کھ تکیھ بر اختالفات و پراگنده گی نیروھا . بوجود آید و ھدفھای خاص خود،

بضرر خلق و بر ضد جنبش دموکراتیک و ملی است و بالعکس اتحاد عمل بر پایھ نقاط مشترک در 

فقط در عرصۀ مبارزه فعال و دلیرانھ بر . با دشمن مشترک، زمینھ پیروزی را تدارک میبیند مبارزه

توام با صحبت و انتقاد دوستانھ و اصولی و مشاوره ) ارتجاع داخلی و بین المللی(ضد دشمن مشترک 

ژی صادقانھ میتوان اختالفات موجود را در بین نیروھای ترقیخواه کھ جھان بینی علمی و ایدئولو

پیشرو رھنمای عمل شانست، از میان برداشت و در نتیجھ علی رغم تمام مشکالت موجود از بوتھ 

 .آزمایش پیروزمندانھ بیرون آمد و وحدت تمام نیروھای ترقیخواه را در یک جریان واحد تأمین کرد

  !ما توجھ بفرمائید رفقا و دوستان

خواه قویاً محکوم و آنرا عملی بھ نفع امپریالیزم و ما سیاست تفرقھ و افتراق را در میان نیروھای ترقی

ارتجاع داخلی میشماریم، جریان وطنپرست ما بھ عنوان مدافع منافع طبقھ کارگر و ھمھ زحمتکشان 

شھر و ده خلق افغانستان با توجھ بھ مسؤولیت خطیری کھ در امر وحدت نیروھای ترقیخواه وطن 

راتیک دارد، مشی اصلی سیاست خود را مبارزه برای پرست و اتحاد جمیع نیروھای ملی و دموک
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تشکیل جبھھ متحد دموکراتیک و ملی قرار داده است و با وجود نفاق افگنی ھا و دشواری ھای 

بزرگ، با سرسختی و دلیرانھ در چوکات اصول و برخورد مترقی در این راه سعی فراوان مبذول 

ا صرف با مبارزه متحد در یک جبھھ واحد میتوان 

www.esalat.org
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