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 مرگ بر خائنين ، مرگ بر وطنفروشان
ا نمايندگان يك سلسله مذكرات مخفي ب ين سفراوي در . ر مترقبه اي به ژنيو انجام داداخيراً نجيب مزدور سفر غي

هاي تكذيب ادعاعليرغم . نفكران مقيم اروپا را به پيش برداحزاب اسالمي به اصطالح ميانه رو و روش ،شاه سابق
، واقعيت اين مذكرات "ميانه رو"اسالمي مورد اين مذاكرات توسط حلقات معيني از احزاب رژيم مزدور كابل در 

 "دستاورد مهمي براي  ر مورد اين مذاكرات همچونهم اكنون رژيم مزدور كابل د. استكسي پوشيده نمانده  بر
لح از نمايندگان شاه اش به تبليغات وسيعي دست زده است و ادعا دارد كه طرحاتي براي ص "مشي مصالحه ، ملي 

  .داشه است نيروهاي شامل در مذاكرات دريافت سابق و سائر
و و بدنبال آن خروج قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي از كشور ينزمان  به امضا رسيدن موافقتنامه، ژ از

ي بيشتر المللتا حال همچنانكه جريان تباني و سازش ميان امپرياليست ها و سوسيال امپرياليستها در سطح بين 
شديد تافغانستان نيز بصورت روز افزون  و مصالحه در شاز پيش برجسته تر گرديده، تالش آنها غرض تحقق ساز

ان در افغانستان ، امپرياليستها و مزدورانشين امر براي سوسيال امپرياليستهابه يقين دستيابي به ا .يافته است
ن باهم گره خورده و اوضاع پيچيده ايرا بوجود آورده است كه هاي متعددي چنااددر ينجا تض. آسان نخواهد بود

اين واقعيت بايد پذيرفت كه  اما عليرغم. راي آنها به سختي ممكن خواهد بودحل آن در جهت مصالحه و سازش ب
در واقع بايد . نكه با كندي و بطائت توأم ميباشدجريان سازش و مصالحه ميانشان سير رو برشد دارد و لو اي

؛ آگاهانه امپرياليستي ـ ارتجاعي در اينجا ةص افغانستان تحقق سازش و مسالحفت كه بنابر وضعيت خاپذير
  .ن دراز مدت در نظر گرفته شده استبمثابه يك جريا

اي شوروي خيلي در شرايط فعلي تباني و سازش ميان امپرياليست هاي غربي و سوسيال امپرياليسته
خيراً حوادث خليج او  دو آلمانفروريختن ديوار برلين، وحدت مجدد  ،شرقيحوادث اروپاي  .برجسته بنظر ميرسد

در رابطه با اوضاع افغانستان دو طرف متذكره  .تباني و سازش را به نمايش گذاشتنمونه هاي بسيار روشن اين 
تي ـ فصل صلح آميز قضيه به موافقه رسيده اند و در نتيجه امكان تحقق تباني سازش  امپرياليسو روي حل 

بمثابة يك  ميان نيروهاي مختلف امپرياليستي ولي از آنجائيكه تضاد .از پيش تقويت گرديده است ارتجاعي بيشتر
مخلوطي از تباني  ، مناسبات ميان آنها در مجموعو نتايج معين و مشخص خود را داردتضاد اصلي جهاني عملكرده 

  .افغانستان، منجمله در و رقابت ميباشد
مخالفين  .هاي جنگ طلب در درون رژيم مزدور كابل شديداً ضعيف به نظر ميرسديرودر حال حاضر ن

رژيم  از درون حزب حاكم وسيعاً تصفيه گرديده و حاكميت نجيب بر  "مشي مصالحة ملي" و "پروستريكا "
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گ طلبان تا گرچه جن ،اليستهاي هاي غربياما در ميان نيروهاي وابسته به امپري .مزدور بال منازع به نظر ميرسد
اتحاد "و تا حدودي  "حكمتيار "حزب اسالمي  حدود زياد نسبت به گذشته ضعيف به نظر ميرسند و تقريباً به

بخصوص كه شفقت برخي از حلقات معيني از  ،، اما هنوز هم قدرت زيادي برخوردآرندمحدود گرديده اند "اسالمي
  .شام ميباشدغربي همچنان شامل حال ارتجاع منطقه و امپرياليست هاي 

حزب دموكراتيك  "اش بخصوص پس از تبديل شدن  "مشي مصالحه ملي  "رژيم مزدور كابل در رابطه با 
يكسره  يغرض تحقق كامل اين مشآنچنانكه  ؛زيادي نمايد "پيشرفت  "توانسته است  "حزب وطن "به  "خلق 

از جانب ديگر  .را كامل باطل اعالم نموده است "راه رشد غير سرمايه داري  "را خوانده و  "انقالب ثور "فاتحه 
، احزاب اسالمي وابسته به جمهوري اسالمي هواداران شاه سابق، احزاب اسالمي سه گانه، بخشي از احزاب اخواني

ي پيشنهادي و عملكرد راه حل ها ،، نيروهائي اند كه طرحاتدي از فرماندهان نظامي داخل كشورايران و تعداد زيا
رژيم  اين نيروها با. مسير مصالحه و سازش و به اصطالح راه حل سياسي قضية افغانستان منطبق است با نهاي شا
در  ابعضاً آشكار ،مصروف سازش و زدو بند بودهكابل و همچنان سوسيال امپرياليست ها به درجات مختلفي  مزدور

  .پهلوي رژيم قرار گزفت اند
 .را نيز نبايد به فراموشي سپرد "چپ "ي از نيروهاي سابقا در اين ميان نقش خائنانه و وطنفروشانه بخش

آشكارا  "حكيم توانا  "به رهبري خائن مفسدي چون  "حزب عدالت دهقانان  "نيروها و افرادي از اينها از قبيل 
به تپ و  "مشي مصالحه ملي  "پهلوي نجيب مزدور استاده و بمثابه بخشي از رژيم مزدور كابل در راه تحقق در 
تها و وطنفروشيهاي شانرا با جرئت برآمد آشكار را ندارد خيان اما بخش ديگري از آنها كه تا حال. الش مشغول اندت

و وطنفروشانه تالشي  يكي از نمونه هاي اين توطئه هاي خائنانه .اه هاي توطئه آميز به پيش مبرنداستفاده از ر
اين  .پيش ميرود "ساما  "و  "رهائي "بخشي از و  "اخگر "است كه اخيرا در اروپا توسط نيروهاي منسوب به 

حقق دموكراسي و تتشكيل جبهه دموكراتيك به منظور  حركت پوشش به اصطالح دموكراتيك دارد و هدفش را
ارتجاعي سازش و  -حركت بخشي از جريان امپرياليستي روشن است كه اين . صلح در افغانستان اعالم كرده است

  .رژيم مزدور كابل ميباشد "ملي  ةمشي مصالح "همانا  ترين بستر براي رشد آند كه مناسبتباني ميباش
سازمان كمونيست هاي انقالبي افغانستان برين امر عميقاً باورمند است كه مسير مبارزه در راه تشكيل 

، يگانه راه دموكراتيك نوين در كشورپائي جنگ خلق غرض به پيروزي رساندن انقالب حزب كمونيست و بر 
هرگونه عدول ازين راه و مسير در . كمونيست ها و خلق كشور قرار دارداصولي و درستي است كه در پيش پاي 

ناتواني و ضعف دليلي بر صحه گذاشتن به ارتداد و در  .هاي طبقاتي و ملي است غلطيدن به مسير تسليم طلبي
دن در ركاب مصالحه  و همچنان جنگي وفرجام سازش . شي نميتواند تلقي گرددغلطيدن به مسير خيانت و وطنفرو
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نيروهاي . زبوني، ذلت و رسوائي ببار خواهد آورد ،احزاب ارتجاعي اسالمي، نه نيرومندي و توان بلكه خواري
 ،را رفع نمودهانقالبي نميتوانند جز از طريق پافشاري بر خط اصولي و حركت در راستاي جنگ خلق ناتوانيهايشان

  .يندتوانمندي و قوت حاصل نما
، احزاب شاه سابق و نمايندگانش ةستان حركت خائنانه و وطنفروشانسازمان كمونيست هاي انقالبي افغان

و با نجيب مزدور به گفتگو ينوپانشين را كه در مذاكرات اخير ژبه اصطالح ميانه رو اسالمي و آن روشنفكران ار
، تمام نيروها و شخصيتهاي كمونيست و به وي تسليم دادند قوياً محكوم نموده "طرحات صلح  "نشستند و 

  .چهره هاي منحوس شان فرا ميخواند دموكرات و ملي را به محكوم نمودن اين خائنين و افشاء
  !مرگ بر سوسيال امپرياليسم ـ امپرياليسم و ارتجاع 

  !به پيش در راه تدارك و برپائي جنگ خلق 
  !يا مرگ يا پيروزي 

  نستان سازمان كمونيست هاي انقالبي افغا
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