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 ،. . . در حــاالت کنونی معلوم شده کھ بھ کدام اساسات رجوع نمود و خامھا را چھ طور پختھ نمود

کھ بھ جز  ندھستخود فروشان شان باروت  و را دارند و نوکران تفنگامپریالیستھا در این نسخھ شکل 

عملیات ، تاریخ شاھد آن است. ندارند در این جھاننقشی را  یگر، خود پسندی دی، جدایاز نابودی

کھ  ،است فتھگرچشمھ رذیالنھ در مقابل توده ھای زحمتکش و با شعور از طرف سرمایھ داران سر

قرار داده  مورد تجاوز خود فروشھا اسالمی ھای را در سر زمین اسالمی ھنگحاصل کار شان فر

. رفتھ استگرایان و کاله برداران صورت گھدف روی سیاستھای است کھ در مقابل اسالم. است

نقد عربی باالی جوامع  رایان نقش عظیم را ایفا نموده و خصلت ھایگتأثیرات سرمایھ باالی اسالم

مانند افغانستان در قوانین  کھ کشور ھای. بشری سست عنصری و بی مسوولیتی را بار آورده است

آن در خدمت باز می کنند فاسدین مرتجع و پیروان سرمایھ  سوق داده شده اند و مطابق اصول اسالمی

یات بیشتر از معنویات ماد ،فرق ندارد ت ھای افراطیخصلت سرمایھ داران با اسالمیس. داران اند

از طرف سرمایھ  اسالمیو بنیادگرایان  برای مرتجعیینھمیشھ کمک . برای ایشان ارزش داشتھ است

مورد استفاده  ندرا خوبتر میتوان افراطی چون سرمایھ داران تنھا مذھبیون .فتھ استگرداران صورت 

و  ھستندرنج و غم بشریت  فکر نھ اشخاص با شعور و زحمتکش را کھ ھمیشھ در دھندخویش قرار 

 . فریاد میزنند

عظیم  گناهان شنفکرچشم پوشی از حقیقت برای رو. در این جای شک نیست کھ چشم پوشی نمایم

ی زمانبیاد دارم کھ کارمندان دولتی را . ، و جوامع بشری را تخریب نمودن و استفاده کردن استاست

خدمت می نمودند  کار و دم خویشاز اعماق قلب برای مر و کھ صادقانھ ،در کشور عزیز ما
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ت میگرفکار نا روا از آنھا صورت  کدامفتند و میگررشوه  کسانی ھم کھ اگریاد میکردند و  کمونیست

ایی ھا عملیات جدی صورت عقب گراین میزان شعور در کشور ما است کھ بھ . غیرحزبی میبودند

ھا از چپ بھ راست و از راست  کھ لغزش ،یآورمیک موضوع مھم را باید بھ تحریر درب. استفتھ گر

ایی برای سرمایھ داران چپگرایی و ستگربھ چپ و مجبور ساختن مردم در تغییر نظام و پالنھای را

و بھ خصوص در جوامع بشری  ،و سرمایھ مانند خواھر و برادر است دین. کار سختی نبوده و نیست

لی در عمل سعی و تالش و عبادت می کنندبرای ریا و فریب کشورھای اسالمی علم برداران اسالم 

از این کرده  ! در جنت بروند ھم داشتھ باشند و بعد از ُمردن خوب گیتا زنده  شان زراندوزی میباشد

 ظلم و سرمایھ را کشور ھای اسالمی .نیست یگرو کمک برای دشمنان جوامع بشری د گجھالت بزر

 ت ھای رادیکالحاصل کار و زحمات اسالمیس. میدانند ضو باالی خود فر ھ اندبھ رسمیت شناخت

، یگرد ساختن جوامع بشری، دور کردن توده ھا از ھمدفاس) گتفــن(و سرمایھ داران جھان ) باروت(

امروز در بسیاری کشور . دیگر میباشدن گوناگواز بین بردن دموکراسی واقعی و ھزاران پرابلم ھای 

کافر خطاب می  یگررا از بین می برند و بھ یک د یگریک د) عیتسنن و تشی(ھای اسالمی زیر نام 

از این کرده نتیجھ . ایی و تعصبات مذھبی را رشد داده اندگر، قوم اییگر در کشور ما ملیت. کنند

ی رادیکال و ھا تاست و اسالمیس چنینسرمایھ داران  ذاتی ، چونکھ خصلت؟چھ است یگرد گبزر

رفیق کبیر و رھبر اصیل انقالبی زحمتکشان ! ھمچنان ارتباط کتابی با سرمایھ داران دارند افراطی

برای مردم شوروی خطاب کرده ) انقالب اکتوبر( لگرددرچھارمین سا) والدیمیر ایلیچ لنین(جھان 

المللی سرمایھ مالی کھ اکنون در ھمھ جھان استیال   مسألھ جنگھای امپریالیستی و آن سیاست بین«: بود

اراج و اختناق یر موجد جنگھای امپریالیستی جدید و تشدید بیسابقھ ستم ملی و غارت و تذدارد و ناگ

 ١٩١٤این مسألھ از سال  -است، " غربی"خلقھای ناتوان و عقب مانده و کوچک توسط مشتی از دول 

مسألھ حیات و ممات دھھا میلیون نفر  -این . مسألھ اساسی سیاست کلیھ کشورھای کره زمین شده است

ھ بورژوازی در برابر ای است در باره این کھ آیا در جنگ امپریالیستی بعدی، ک  این مسألھ. است

داری پدید میآید، بیست میلیون نفر ھالک   انظار ما آن را تدارک میبیند و در برابر انظار ما از سرمایھ

اکتبر سال  ١٤. ( »بھ آن کھ ھنوز ھم خاتمھ نیافتھ است  منظم" کوچک"شدند، آن ھم باضافھ جنگھای 

 . ( ١٩٢١سال اکتبر  ١٨، مورخ ٢٣٤، شماره "پراودا"روزنامھ  ١٩٢١

و کشور خود  اسالمی ھای را ما در سر زمین ستم ملی و غارت و تاراج و اختناق خلقھای ناتوانتمام 

تا . نداشت ما برای مردم و کشور ارمغان دیگری، کھ بھ جز نابودی توده ھا و کشور شان عمآل دیدیم

کشور ھای اسالمی ر د و وطندوستمسلکی  افراد متشکل ازدولت دموکراتیک  نظام و کھ یکیوقت

آزادی خود  گزدور نسازند ھر مذھبی -و خود را از تعصبات و دروغ پردازی ھای دینی برقرار نشود

و در زیر نام . ، مسوولیت وجود ندارد، حقوقدر کشور عزیز ما افغانستان دولت ! را نخواھند داشت
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خارج می  داخل و برای خود در را ر ھادموکراسی جیب ھای خود را پر می کنند و بھترین قص

در افغانستان  اشغالگردر قدم اول کھ امپریالیستھای  ! سازند و فکر می کنند کھ تا اخیر حیات ھستند

ردند در مقابل قوماندانی امنیھ کابل و بھ ھمین شکل استادان آمدند استادان اکادمی پولیس را از بین ب

 ! ی خود شان راه باز باشدتا برا از بین بردندی ما را بخش اردو

  

  کبیــــر فقیــــری

  ٢٠١۵ی جنور ١۶

 

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com

