
 

 

 ستها از افغانستانیالیامپر ینظام یروهایخروج ن

  !ستیسم نیالیقطع سلطه امپر یبه معنا

باشد بلكھ  یسم نمیالیقطع سلطھ امپر یستھا از افغانستان بھ معنایالیامپر ینظام یروھایخروج ن

اعالم شده توسط اوباما  یروھایرا خروج نیز. دھد ین سلطھ را در منطقھ و جھان نشان میگسترش ا

بوده كھ از آن بھره  یستیالیامپر یبر اساس برنامھ ھا ینظام یروھاین ییفقط بھ منظور جابجا

روھا ین نیا یین ھر دو، ھم جابجایا. ردیگیانحراف اذھان عامھ صورت م یز براین یغاتیتبل یبردار

  !است و بس یسم جھانیالیپراز آن در خدمت ام یغاتیتبل یو ھم بھره بردار

از جھان كھ  یك زمان بھ نقطھ ایك خودش در یژیاسترات یبر اساس برنامھ ھا یسم جھانیالیامپر

ا ھم یو  یبرخوردار است بھ لشكركش یو چھ از لحاظ اقتصاد یاسیچھ از لحاظ س یتیش از اھمیبرا

  .پردازدیش میروھاین ییكھ بھ جابجا

روھا ین ییا جابجایھا و  ین لشكركشیھم در ا یستیالیامپر یقطبھا یدرون یگر تضادھایو از طرف د

  .ن كارگر استیقطب یاسیا سیو  ینظام یموقت یھا ینیا ھم كھ در عقب نشیو 

ن یمحول شده بود با جابجا كردن ھم یشبردش بھ ویرا كھ پ یستیالیاوباما در آغاز كارش پروژه امپر

ت، آنھم در ھلمند منطقھ مورد مناقشھ با متحد خودش دن شان اسیكھ امروز خواھان كش ییروھاین

  .س آغاز كردیانگل

كھ خود  یرویچون كشتن اسامھ بن الدن و فراخواندن ھمان ن یزیان دوره كارش با دستاویحال در پا

 یپروژة مذكور بمنظور ھدفھا یمثبت بر رو یریجھ گینت یرود تا كھ كارش را با نوعیفرستاده بود م

كا داشتھ یدر درون خود امر یتوانند كھ جنبھ داخلین ھدف ھا میا. ان برساندیگر بھ پاید یستیالیامپر

  .كا برخوردار باشندیامر ییایجغراف یرون از مرزھایدر ب یا ھم كھ از جنبھ خارجیباشند و 

 یگر ھم با بحران ھاید یكا در افغانستان با مصارف گزاف روبروست و از طرفیند كھ امریگویم

ن ینھا باعث ایك از ایچ ین درست است، اما در واقع ھیا. بان استیدست بھ گر یاندھنده اتك یاقتصاد

  .از خودش دست بكشدیبھ نقاط مورد ن یكا از تجاوز و لشكركشیسم امریالیشود كھ امپرینم



 

 

ھا  یخودشان بھ لشكركش یو حل مشكالت مال یاقتصاد یرفع بحرانھا یشھ برایستھا ھمیالیرا امپریز

گر كنترل شان بر نقاط یو از طرف د. پردازند یشان سودآور است میكھ برا یبھ نقاط یندازو دست ا

  .شان فوق العاده مھم است یستیالیامپر یحفظ قدرتھا یجھان برا یاقتصاد یك و شاھرگ ھایژیاسترات

  .ات نخواھد بودیسم قادر بھ حیالینصورت امپریر ایدر غ

ن یا. تحت ستم جھان استوار است یھ غارت خلقھاین بر پادر جھا یستیالیامپر یھ دارینظام سرما

 یان و ادامھ میگر كشورھا جرید یگرفتھ تا بھ خلقھا یستیالیامپر یخود كشورھا یغارت از خلقھا

  .ابدی

جھان بر ضد  یج و مبارزه متحدانھ خلقھایجھان است و تنھا با بس یك خلقھایسم دشمن درجھ یالیامپر

  . زدیریو كاخ ستم آن فرو م یسم جھانیالیامپر یھا ھیسم است كھ پایالیامپر

ج یاز بس یریستھا بر اساس منافع شان و جلوگیالیامپر یكا بر اساس منافع خودش و بلكھ تمامیلذا امر

و  یاقدام بھ لشكركش یگر در عرصھ جھانیكدیسبقت از  یجھان و ربودن گو یام خلقھایو ق

  .ندینمایم یتجاوزگر

چون  یمناطق غن ینیر زمیغما بردن منابع زیجھان و بھ  یغارت خلقھا یبراكا یسم امریالیامپر

ھم  یك جھان و از طرفیژیك و تسلط بر مناطق استراتیگر نقاط اكونومیانھ و دیم یایانھ، آسیخاورم

 یتوسط طبقات انقالب یانقالبات جھان یریبھ نفع خودش، تا شروع و اوجگ یمھار اوضاع جھان یبرا

ن یحفظ و گسترش ا یھ كارگر، ھمچنان در صحنھ حضور خواھد داشت و براطبق یتحت رھبر

  .دیش خواھد كوشیحضورش با تمام قوا

ن یھم. جھان است یحاكم بر جھان خواھان تسلط عمده خودش بر منابع اقتصاد یستیالین قدرت امپریا

ش یكا و شركایامرن یدر ب یاگر چھ گھگاھ. بردیم یجھان یستیالیاكنون سھم عمده را از غارت امپر

  .ره بوده استیگران چین قدرت بر دیتا بھ اكنون ا یرد ولیگیز صورت مین یینزاع ھا

انھ سخت مشغول یقا و خاورمیكا در شمال آفریسم امریالیو بخصوص امپر یسم جھانیالیاكنون امپر

 یبع مالاش بھ منا یستیالیامپر ین طرحھایا یاجرا یبرا. خودش است یستیالیامپر یطرحھا یاجرا

لذا . از خواھد داشتیشتر، نیم بیدر صورت لزوم بھ مداخلھ مستق یشتریب ینظام یرویا ھم كھ بھ نیو 

 یتھایش بر اساس اولویروھاین ییاز بھ جابجایمورد ن ینظام یروین بودجھ و نین ایتأم یبرا

  .پردازدیاش م یستیالیغارتگرانھ امپر



 

 

ا ید كھ گوینمایز موقتا آرام میكا را نیخصوصا داخل امرگر افكار عامھ را در سطح جھان ید یاز طرف

دا تحت یكھ شد یعامھ ا. رودیش میكا بھ پیامر یگرینظام یاستھایامورات بر وفق مراد عامھ، ضد س

ش از یحاكمان بر خود را از كار خو یستیالیامپر یھایلشكركش یمال ینھ ھاید ھزیفشار قرار دارد و با

  .بپردازد یم گوناگونیر مستقیغم و یمستق یاتھایق مالیطر

از  یخارج ینظام یروھایاندازند كھ ن یرا بھ راه م یغات پر دامنھ ایز تبلیدر داخل افغانستان ن

ن كشور بھ شدت ادامھ یدر ا یستیالیامپر یگاه سازیپا یكھ پروژھایدر حال. شوندیافغانستان خارج م

ن كشور، یدر ا یستیالین قدرت امپریا یدائم یگاه ھایتوافق پا یگر كار بر روید یدارد و از طرف

  .ان استیان و پنھان با قوت در حال جریعر

ن یشود و بھ ایان افغان داده میافغانستان بھ دست خود نظام یند كھ اداره نظامیگویغاتشان میدر تبل

بكاھند و بھ  یافغانستان در رابطھ با تجاوز كنونخواھند كھ از شدت نفرت و انزجار مردم یق میطر

دن یسھولت بخش یآنھم برا. ز ببخشندیھر چند ناچ یاعتبار یاعتبار شده بنوع یدولت دست نشانده ب

ن توافق را كاھش یش شرط ایكا كھ پیامر یدائم یگاھھایجاد پایا یبر روند كسب توافق بر رو

  .كنندیمردم افغانستان قلمداد م یت ھایحساس

در خدمت  ینظام یروھایان دولت دست نشانده بھ عنوان نینكھ مردم افغانستان بھ نظامیاما غافل از ا

  .كنندیستھا نگاه میالیروھا بعنوان مزدوران امپرین نیبلكھ بھ ا. نگرند یافغانستان نم

. تندموجود در كشور محق ھس ینظام یروھاین نگرش شان نسبت بھ نیمردم افغانستان در رابطھ با ا

م ین دولت كھ در تحت تعلیا ینظام یرویده است و نیجاد گردیستھا ایالیكھ توسط امپر یرا مگر دولتیز

تواند كھ در یا میآ. گرددیھ مین غارتگران تغذیستھا ساختھ شده است، و توسط ایالیم امپریمستق  ةیو ترب

غانستان حضور گسترده در اف یخارج ینظام یروھاین وصف چھ نیپس با ا. خدمت اربابانش نباشد

و  ید نظامین كشور از نظر مردم افغانستان در تحت سلطھ شدیداشتھ باشند و چھ نداشتھ باشند باز ھم ا

  .سم قرار داردیالیامپر یو اقتصاد یاسیس

ھرگز  یو منطقھ ا یبوم یروھایمتجاوز با ن یروھاین ینیگزیا جاین اساس، خارج شدن و یلذا بر ھم

شود كھ باعث  یل مین سلطھ بھ شكل خطرناكتر آن تبدیست بلكھ ایسم نیالیامپر قطع سلطھ یبھ معنا

  .ده استیشتر مردم افغانستان گردیب یھا ینگران



 

 

 یبجنگد بلكھ برا یكائیمقاصد امر یبرا یكائیبا تفنگ امر یكائیست كھ حتما امرین یامروز ضرور

باشد كھ بر اساس اھداف یاش م یستیالیاست امپریشبرد سیكا آنچھ كھ مھم است پیسم امریالیامپر

ن یكھ در خدمت ا یر نظامیا غیو  یو ھر حركت نظام. شده است یزین كشور طرحریغارتگرانھ ا

  .كا استیسم امریالیاست باشد در خدمت امپریس

از  یا قسمتیجنگند و یكا در افغانستان میاست امریكھ در خدمت س یچون مزدوران نپال یانیمگر نظام

كا یو امر یسم جھانیالیاست امپریستھا را بر دوش دارند در خدمت سیالیشده توسط امپر ف محولیوظا

  .ستندین

غارتگرانھ  یاستھایدر خدمت س ییروینطور، نیدولت دست نشانده افغانستان ھم ھم یس و اردویپول

 یزدورم یروھاینسبت بھ ن یار كمتریبس ینھ ھایش ھستند آنھم با ھزیو شركا یكائیامر یستیالیامپر

  .گر نقاط جھان آورده شوندیكا و دیكھ از امر

كھ تلفات  یستھا بھ تلفات رود مشكل آنچنانیالیامپر یان رقابت ھایكھ در م یرو بھ ھر اندازه این نیا

گر بھ اروپا یان دیاجساد قربان یرا تابوت ھایز. ندارد یكند در پیجاد میا یكائیا امریو  یافراد اروپائ

گر در تحت فشار افكار عامھ یالاقل د یستیالیامپر ین قدرت ھایو ا. ودر یكا نمیا امریو 

  .ان دارد قرار نخواھند داشتیكھ اكنون جر یشان بصورتیكشورھا

ماند منتھا با استخدام، یم یشان در كشور ما باقیستھا و رقابتھایالیامپر یب سلطھ نظامین ترتیپس بھ ا

آنان با  ینیذات الب یستھا در سركوب خلقھا و رقابتھایالیمنافع امپر یكھ برا یز كسانیآموزش و تجھ

  .باشندیز بھ صرفھ مین جھت نیو از ا. جنگندیم یارزانتر یلیمت خیق

شان از یكھ برا یبھ منطقھ ا. ستھا استیالیات امپرین خصوصیاز عمده تر یكیر یاستخدام نوكر و اج

نوكر  ینظام یروھایر و نیاج یاسیس یھا یرویدر آنجا ن. كنندیم یت برخوردار است لشكركشیاھم

از  یو قسمت. گمارندیفھ میش بھ وظیخو یستیالیامپر یسازند و بعد آنان را مطابق طرحھایخود را م

دست نشانده  یتھایمنعقد شده با حاكم یمانھایخودشان در آنجاھا تحت پ یگاھھایشان را در پایروین

ش در یحفظ منافع خو یند تا در صورت لزوم براداریخود نگھ م یستیالیامپر  حفظ سلطة یش برایخو

نصورت منطقھ یو بھ ا. تحت ستم وارد عمل شوند یسركوب خلقھا یا ھم كھ برایشان و  یمقابل رقبا

  .را در كنترل خود داشتھ و مسلط بر اوضاع باشند



 

 

 یت رھبركھ خلقھا در تحیتا زمان. ستھاستیالیغارتگرانھ امپر یغارت و رقابتھا یایامروز دن یایدن

مزدورشان وارد جنگ  یروھایستھا و نیالیشرو متشكل نشوند و در مقابل امپریو پ یاحزاب انقالب

روز یس، دیاستعمار انگل یزمان. ن غارتگران جھان خواھند بودیا یش نگردند، قربانیعادالنھ خو

گران گذشتھ در از غارت یبیش در تركیكا و شركایسم امریالیو امروز امپر یسم شورویالیال امپریسوس

  .رندیگیم یگر نقاط جھان قربانیتحت ستم كشور ما و د یھستند كھ از خلقھا یامروز یائتالف

 یستھا ارتش ھایالیامپر. گر قرار دارندیجھان در طرف د یكطرف و خلقھایستھا در یالین امپریا

  .شندخود را داشتھ با یخلق ید كھ ارتش ھایخود را دارند و خلقھا ھم با یستیالیامپر

وستھ یبجنگند و پ یسم جھانیالیشاھنگ خلقھا بر ضد امپریپ یحزب انقالب یكھ در تحت رھبر یارتش

 یا در نقطھ ایانھ و یقا و چھ در خاورمین ارتش چھ در شمال آفریا. ت گرددیخلقھا تقو یرویتوسط ن

 یھ گاھیو تك یائد رھیتحت ستم جھان ام یخلقھا یتمام یتواند براید میایگر از جھان كھ بوجود بید

ن یو بھ ا. سراسر جھان كمك گردد یتوسط خلقھا ید كھ بصورت جھانین ارتش بایا. ارزشمند باشد

  .ردیبخود بگ یبطور منسجم صورت عمل یسم جھانیالیب مبارزات خلقھا بر ضد امپریترت

 یت انقالبك منطقھ بر اثر مبارزایاز  یستیالیامپر یروھاین ینیعقب نش ین صورتیلذا ھرگاه در چن

 ینھ جنگھا. باشد یدواریو ام یتواند كھ باعث خوشحالیآن منطقھ صورت گرفت م یخلقھا

  .شوندیب بھ نام مردم و دفاع از آنان قلمداد میا و فریكھ بھ دروغ و ر یا ارتجاعیو  یستیالیامپر

ش یا افزایكاھش و . است یارتجاع – یستیالیامپر یان دارد جنگیكھ امروز در افغانستان جر یجنگ

چرا . تواند كھ بھ سود مردم افغانستان تمام شودینم ین اوضاعین در چنیاز قطب یكیمتجاوز  یروھاین

 یارتجاع یروھایو ن یستیالیگر امپرید یقطب ھا یھا یتركتاز ینھ را برایكھ نبود جنگ خلق زم

  .مزدور باز گذاشتھ است

ك یش یمانھ كھ افزایخلق، بھ ھمان پ یكیا دستجات چریعدم وجود ارتش و  یعنی ین اوضاعیدر چن

ن یرو ھم فاجعھ آفرین است كاھش ھمان نیبت آفریتحت ستم مص یخلقھا یبرا یستیالیامپر یروین

 یروزیت منجر بھ پیدر نھا ییا كاھش ھایش ھا و ین افزایم چنیادآور شدیكھ یرا ھمانطوریز. باشدیم

ك كھ یو ھر. ردد كھ در رقابت با ھم قرار دارندگیم یارتجاع – یستیالیامپر یروھایاز ن یگریقطب د

خودش بھ قتل و غارت و  یھ ھایزھر چشم گرفتن و محكم كردن پا یبر اوضاع مسلط گردد برا

 یگریدان خارج نشده است كھ دیاز م یكینكھ ھنوز یا ای. پردازدیشتر میانھ بیوحش یھا یزیخونر

  .ن نمونھ استیافغانستان از ا پاكستان بر یحمالت موشك. آغازد یحمالت خودش را م



 

 

انھ تر یوحش ید و باز شكلیایم یگرید باشد و دین باینچنید ساختار دولت و جامعھ ایگوید و میایم یكی

د و باز غارت شده ھا را یایم یگریسازد و دیران میكند و وید غارت میایم یكی. كندیبرقرار م یاز قبل

ن یا یان اصلیان قربانین میكھ در ا. سازدیر مران شده تیران شده ھا را ویغارت شده تر و و

باشند كھ تا اكنون زنان و كودكان  یتنھا مردم افغانستان م یارتجاع – یستیالیامپر یكشمكشھا

  .را داده اند ین قربانیشتریب

گذشتھ دارد شكل  یداخل ین اكنون اوضاع بحالت دوران جنگھایات كشور ھم ھمیدر داخل وال

منافع در  یمختلف دارا یمزدور قطبھا یارتجاع یھا یرویز مناطق كشور نا یاریدر بس. ردیگیم

كھ منجر بھ  یراتییتا در صورت ھرگونھ تغ. باشندیش میر خویاج یروھایج نیحال تدارك و بس

. خودش را داشتھ باشند یكھ ھست حكومت محل یف قدرت عمده شود، ھر كدام در ھر منطقھ ایتضع

گر بھ حفظ خودشان پرداختھ یفان دیدم سوار باشند و ھم در مقابل حرنصورت ھم بر گرده مریو بھ ا

 یو منطقھ ا یستیالیامپر یگر اعتبارات از قطبھایو د یپول یافت بستھ ھاینكھ بھ دریو ھم ا. باشند

  .ندینائل آ

  سخن آخر

  باشد،یسم و ارتجاع میالیدر مقابل امپر یكھ ھم اكنون مھم است سازمان دادن بھ مقاومت مردم یزیچ

در كشور كھ  یستیالیامپر یروھایش نیا افزاین بودن نسبت بھ كاھش یا بدبین بودن ینھ نشستن و خوشب

  .ان استیامروز بحث داغ آن در جر

ژه زنان تحت یتحت ستم افغانستان و بو یان خلقھایاست تا بھ م یون و روشنفكران انقالبیفھ انقالبیوظ

ژه زنان تحت یتحت ستم بو یرا خلقھایز. بپردازند یانقالب یھا یستم افغانستان رفتھ و بھ اشاعة آگاھ

. شتر فعال شوندیبھ تحوالت كشور، منطقھ و جھان بنگرند و ھر چھ ب یانقالب ید كھ با آگاھیستم با

رانھ یآنھا دل  دست نشاندة ین و دولت ھایخ در مقابل متجاوزیدرست است كھ مردم ما در طول تار

و  یرأ یصندوق ھا یچون مھاجرت، نرفتن بھ پا ین چند سال با اقداماتیكن در ایل. مقاومت نموده اند

ك ین اقدامات بدون آغاز ینك ایبھ مقاومت شان ادامھ داده اند، اما ا یت بنوعیگرداندن از حاكمیرو

 سم و ارتجاع سھمیالید فعاالنھ در مبارزه بر ضد امپریست و مردم ما باین یكاف یبھ تنھائ یمبارزه قھر

الت دست ین تشكیا یند و در تحت رھبریگرد آ یالت انقالبیبر محور تشك یونیلیبصورت م. رندیبگ

و . ش بجنگندیخو یو رھائ یآزاد یبرا یستیالیامپر یبا تمام قطب ھا. جاد ارتش خلق بزنندیبھ ا

ن بھ را گوش دادیز. شان را نخورند یروھایبر خروج ن یستھا مبنیالیامپر یھایب اغواگریھرگز فر

دلخوش بودن بھ روبراه شدن اوضاع كشور بطور خود بخود بھ نفع  یعنیستھا یالیامپر یھایاغواگر



 

 

د خوب ید كھ بگویآینم یچ زمانیسم ھیالیامپر. ستیممكن ن یزین چیچن یچگاھیكشور كھ ھ یخلقھا

ن یا .ن خنده آور استیا. میكنیست بودن صرف نظر میالیما خرج دارد لذا ما از امپر یچون برا

 یھاین اغواگرینچنین توجھ بھ ایتحت ستم جھان بدون كوچكتر یخلقھا. ستیش نیب یمضحكھ ا

و در ھر جا و در . ر شوندیدرگ یسم جھانیالید كھ با شدت و حدت با امپریوستھ بایپ یسم جھانیالیامپر

را  یسختو  یموجود لطمات جد یارتجاع یروھایگر نیستھا و مزدورانشان و دیالیھر زمان بھ امپر

 یافغانستان تحت رھبر یسم مبارزه منسجم خلقھایالیقطع سلطھ امپر یتنھا راه ممكن برا. وارد آورند

  .ن استیك نویدولت دموكرات یبرقرار یسم و دست نشاندگانش برایالیطبقھ كارگر بر ضد امپر
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