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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 A.R.M.D آرشيف اسناد جنبش انقالبی

 
  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
  ٢٠١۴ نومبر ١٣

 مقدمه ای بر مقدمه ھا
  بتجليل سه عقر در

٣  

  :انعکاس اوضاع در کشور بعد از جمھوريت

در کابل از يک کارگر روزمزد پرسان شده بود که در بارۀ آمدن نظام جمھوريت چه فکر می کند وی درجواب گفته بود 

  ). بانک نوت است،منظور از نوت" (اگر نوت ھای جمھوريت برآيد ارزانی می شود"که 

برادر، تا ھنوز " بارۀ آمدن جمھوريت چه می انديشد وی پاسخ داده بود کهاز يک مرد اطرافی پرسان شده بود که در 

  ".چلد، ببينيم آخر چه می شود نوت ھای شاھی می

ما فکر می کرديم ارزانی می شود، اما نشد به عکس گرانی و "ين رتبه بعد از يک سال گفته بود که ئمورين پاأيکی از م

  ".تر شدقيمتی شده و روزگار ما از بد ھم کرده بد

 بعد از سپری شدن يک سال از جمھوريت شنيده شد که ھمان ھواخواھان اين جمھوريت که از حد زياد شور و اً تقريب

بنيانگذار " قھرمانی"را به گرمی و صميمی استقبال کرده بودند و شعارھا به  شوق فراوان از خود نشان داده بودند و آن

د، ھمه چندان دل خوش نشان نمی دادند و نظرشان به اين جمله خالصه می شد آن نثار کرده بودند پشيمان معلوم می شدن

  ".کرديم چيزی، اما چيزی ديگر شد ما فکر می"که 

از بد بدترش "کانداران نيز چندان دل خوش نشان نمی دادند و تمام نظر شان در يک کالم خالصه می شد که اکثر د

  ".کاريھا به نمی شودروز مردم افغانستان به اين قسم کالن " "توبه

 ھمه زير لب غم غم می کردند يعنی ،و شاگردان مکاتب در اکثريت قاطع) يونيورستی(روشنفکران، محصالن پوھنتون 

  ".سگ زرد برادر شغال"که 

"  گريختيم زير ناوه نشستيمچککاز زير "کارگران در فابريکه ھا و کارخانه ھا چنين می گفتند که به اصطالح عام 

  ".خر ھمان خر است اما پاالنش نو شده است"چنين اظھار نظر می کردند که دھقانان 

دولت جمھوری که در افغانستان توسط کودتا به ميدان آمد در جھت به اصطالح استقرار و استحکام جمھوريت عناصر 

د، اما سردار ولی بيگناه و حتا دوستان ديرين را به زندان انداخت و بدون محاکمه و يا بدون محاکمۀ علنی ترور کر

پريده بود برائت حاصل نمود و معلوم شد که بندی " ظاھر"انه اش به توپ خکه ) قاتل شماره يک در حادثۀ سه عقرب(

  .بوده است" ظاھری"گری وی نيز 
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مورين مرتجع و أمعرفی شد و تمام م" جمھوريت خاندان سلطنتی" نکشيد که جمھوريت به نظر مردم یھمان بود طول

بنابراين نظريات بعضی نيز به اين . ی قديم در ھمان موقف خود ماندند و حتا به رتبۀ باالتر سرفراز گرديدندکفنکش ھا

  ".جلوۀ روشنی از صبح کاذب بود نه از صبح صادق"جمله خالصه می شد که 

" جمھوريت"اعالن جمھوريت به زعم "و " پيروزی"س ھمۀ اين اوضاع در نخستين باال کردن ھای جام کادر نتيجه انع

بود زيرا گروه ھای مبارز و انقالبی بھتر از روزگار " اول پياله و درود"و دوستان پشت پردۀ خارجی شان به منزلۀ 

پيشين ناقوس زمان را توسط شبنامه ھای افشاگرانۀ خود به صدا درآوردند و دراولين صبح فردای به اصطالح انقالب 

دادند که ديگر  ۀ آوازۀ جمھوری شان بودند به گوشھای شان اين ندا را درکودتاگران قصر سلطنتی که ھنوز سرمست باد

ی ئتۀ جبار و ستمگر خاندان محمد زائی و سازمان ھای کذازمان ھرگونه توطئه بازی و ريفورم ھای ارتجاعی دار و دس

 زمان ،ان زمان رژيم سلطنتی اشرافی و جمھوريت اشرافی نيست زم،زمان. غالم بچه ھای شان سپری شده است

جمھوريت ھای دکتاتوری ديموکرتيک خلق به رھبری حزب پيش آھنگ کارگر و دھقان است، زمان سوسياليسم و 

 زمان انقالبات ،سرمايه داری در حال احتضار است، زمان، زمانيست که گرايش عمده اش در جھان انقالب است، زمان

نيست که سگھای زنجيری امپرياليسم امريکا و سوسيال ی برقرار و استحکام سوسياليسم می باشد و زمائپرولتاريا

باالخره . قھای انقالبی استرو است و آخرين پيروزی ازآن خله امپرياليسم شوروی به مقاومت شديد خلقھای انقالبی روب

يست که امپرياليسم به سردمداری امپرياليسم امريکا و ريويونيسم معاصر به سردمداری سوسيال امپرياليسم زمان

  .وروی و سگھای زنجيری شان محکوم به نابودی اندش

  

  :اما در افغانستان

ی بخش در سراسر افغانستان و تکامل اوضاع انقالبی ئ رھا رشد اوضاع انقالبی روزافزون و رشد جنبشھای تازه نضج

ازد، از ھمين تر ساخته و به زودی نقش برآب می سه جھان به سود خلقھا عمر اين ھمه توطئه ھا و نيرنگھا را کوتا

  .سبب بود که قالبی بودن جمھوريت خاندان سلطنتی نيز به مانند سکۀ ناچل به زودی رسوا شد و از چلند افتاد

ن وطنپرست برچسپ اجمھوريت خاندان سلطنتی نيز به مانند رژيم سلطنتی و فرماندھان سازمان ھای قالبی به مبارز

 ھای خارجی به زندان می اندازند، مخفيانه مسموم ساخته و ترور می ھای ناروا زده و آنھا را به نام خدمت به کشور

نمايند و ھکذا از طرف جيفه خواران، جاسوسان و اوباشان جمھوريت خاندان سلطنتی مورد تعقيب و شکنجه قرار می 

که (عناصر مرتجع وطنفروشان مليت حاکم پشتون . از کوچک ترين آزاديھای سياسی و قانونی خبری نيست. گيرند

يکی از پايه ھای اساسی جمھوريت به شمار رفته که با روحيۀ فاشيستی ) باعث ننگ و بدنامی مليت محکوم پشتون اند

خويش به ضد تمام وطنپرستان به مبارزه پرداخته اند، بنابراين وطنپرستان نيز اضافه تر از سابق در برابر شان به 

  .مبارزۀ اصولی دست خواھند زد

ترس و وحشت اين کودتاچيان در جمھوريت سازکی شان به حديست که ھرگونه به راه انداختن ريفورم ھای خود شان 

که از قوه  قبل از اين.  به اصطالح به منظور تسکين دردھا و آالم بی پايان خلق ستمکش جلوه گر می سازداً را که ظاھر

ناشی از آن ناحيه نيز گريبانگير شان " حادثه ای"ق می مانند تا مبادا را معل به فعل آيد، دوباره از ميان می بردارند و آن

 .شود

را غارت  امپرياليسم امريکا و سوسيال امپرياليسم شوروی به مانند سابق در افغانستان دست قوی داشته و مواد خام آن

ده و نيازمندی رجی مملو شمی نمايند و بازار ھای افغانستان توسط قشر صاحب امتياز کمپرادور از کاالی لوکس خا

 در کشور ھای اً ن چه که حتا نيم فيصد به درد نيازمنديھای طبقۀ متوسط ھم نمی خورند و اغلبئيھای مردم طبقۀ پا
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 متوسط نيز کم ۀتوان خريد نظر به کم شدن ھزينۀ زندگی طبق. کسپورت می شوندمجوار يا رسمی و يا غير رسمی ايھ

  .شده است

لف طبقۀ متوسط جوقه جوقه از کابل و واليات کشور، خارج شده اند و از ناچاری به پيشۀ دوره جوانان از اقشار مخت

گردی در کشور ھای خارجی می پردازند و با زندگی پرمشقت و بر مسافرت در فالن يا بھمان کشور رفت آمد کرده و 

 پوليسان مرزی و محافظين گمرکی زندگی بخور و نمير خود را می گذرانند و در برابر برخورد ھای ناجوانمردانۀ

  .خارجی ھيچ گونه ملجاء و مرجع دفاعی و دادخواھی ندارند

 مرزی ۀيه ھای تقريبی جديد افغانھای فراری مقيم ايران به دو مليون نفر بالغ می شود که از راه ھای ممنوعئاحصا

ۀ ھمچنان ھزاران نفر بيچارۀ قحطی زد مشغول می باشند و یگذشته و در ايران تحت استثمار شديد به کار و محنت کش

 مليت ھزاره از مرز پاکستان عبور نموده و در آنجا تحت فشار سياسی قابل مالحظه اً خانمان شده از ھر مليت خاصت بی

  .به کار و زحمت مشغول اند

غان قبل از اوضاع معارف در افغانستان با به راه انداختن ريفورمھای جديد طبقاتی جمھوريت، نسل نو پرارمان اف

  .شگوفان شدن در حال پرپر شدن است

کار می گيرند که اين مسأله " ز" سه ۀدعمرتجعين و جيفه خوران ادارات دولتی و خاينين به ملت بيش از پيش از قا

 حکومتی، اً رشوه ستائی و فعاليت باند ھای جنايت کاران و دزدان و رھزنان خاصت. امروز زبانزد خاص و عام است

  . استشدت نموده

 تقويت گرديده اما اً ھزينۀ زندگی پر عيش و نوش بی بند و بار ديپلمات ھای خارجی و کفنکش ھای قديم در خارج مجدد

سرمايه ھای ملی صرف خانه سازيھای انفرادی . ھزينۀ تحصيلی محصالن در خارج مورد تھديد قرار گرفته است

  .گرديده که در چند زمستان ترميم طلب می شوند

 ملکی و نظامی که در سابق ده چند بودجۀ وزارت صحيه و ۀنيت ملی در ساحوزارت به اصطالح دفاع و مصؤ وۀبودج

اما نظر به رشد شعور سياسی . وزارت معارف بود، در جمھوريت خاندان سلطنتی نيز در آن افزودی به عمل آمده است

فغانستان و جھان در شرايط حاضر ھرگونه به روزافزون مردم زحمتکش و جوانان مبارز و تکامل اوضاع انقالبی در ا

اثر گذار امپرياليسم چه در مورد پشتونستان باشد و چه در مورد ) مرزی( سرحدی ۀراه انداختن آوازه گريھای فريبکاران

و تحريک تعصبات قومی، " تفرقه بينداز و حکومت کن"آب دريای ھيرمند و چه در مورد به راه انداختن فورمول 

 کارگران و روشنفکران مبارز به درستی اً  شده و مردم آگاه افغانستان خاصتءنی و محلی ھمه وھمه افشامذھبی، لسا

 ۀده ھای کھنع شان به انواع گوناگون توسط قاۀفھميده اند که تمام مرتجعين جھان خصلت مشابه دارند و ھم

 می دھند و کليه مرتجعين بر استعمارچيان خارجی و نوکران داخلی شان مردم را تحت شکنجه و سرکوب قرار

ھند و پاکستان، افغانستان و ايران با اين شيوه ھای کھنه خواسته اند که " منطقه" حکومت ھای مرتجع اً سراقتدار خاصت

امکانات اتحاد رزمندۀ مردمان انقالبی را در داخل و خارج کشور نابود کنند اما بازھم دراين مورد بايد تأکيد کرد که 

 اوضاع انقالبی جھان به سود خلقھا نه تنھا مردم انقالبی ايران، افغانستان، پاکستان و ھند به مانند اتحاد نظر به تکامل

خلقھای انقالبی کشور ھای ھندوچين به ھمبستگی انقالبی نايل خواھند شد بلکه کليه انقالبيون جھان به ضد کليه 

وسيال امپرياليسم شوروی به وحدت اصولی نايل خواھند آمد مرتجعين جھان و دو ابر قدرت يعنی امپرياليسم امريکا و س

تا با مبارزات روزافزون انقالبی خود به رھبری سازمانھا و احزاب راستين مارکسيستی ـ لينينستی ـ ماوتسه دون انديشه 

 بسپارند و بر تمام عناصر ضد انقالبی پيروزی به دست بياورند و گروه ھای ارتجاعی را در ھر کجا که باشند به گور

 ۀمۀ تکامل مبارزات طبقاتی خود به جامعاجھان نوی را که عاری از استثمار فرد از فرد باشد به وجود بياورند و با اد

  .کمونيستی تحقق بخشند
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  بخش ملی در افغانستانيئپيروز باد مبارزات تازه نضج رھا

  کشور ھای جھانپيروز باد مبارزات انقالبی در ايران، پاکستان، ھندو بنگال و ساير 

سگھای  ھميشه پيروزمند باد مبارزات خلق ھای انقالبی به ضد امپرياليسم امريکا و سوسيال امپرياليسم شوروی و

  زنجيری شان

  ی و کمونيسمئپايند باد سوسياليسم پرولتاريا

  ھميشه پيروزمند باد احزاب راستين مارکسيستی ـ لينينستی ـ ماوتسه دون انديشه در سراسر جھان

  


