
1 
 

 

 

 جنایات واختناقطغیانی بود دربرابر والیت هراتمردم  (حوت 24قیام )

  هاپرچمی«خلقی»باندهایوسفاک رژیم مزدور وحشیانه استبدادو

پرچمیها « خلقی» خورشیدی مردم والیت هرات علیه رژیم مزدور 1357ماه حوت( سال  24بتاریخ ) 

قوط این والیت سرادر بیگانهوضدمردمی وسرسپرده  رژیم مستبدحاکمیت ننگین و شجاعانه قیام کردند

زیرادراین روز  فراموش نا شدنی درتاریخ این سرزمین است.های روزیکی از حوت" 24دادند." 

 دا، متحدانه وبا یکصهای بسیارابتدائیحسالامکانات ووده های مردم با دست خالی ویا باکثریت قاطع تا

 .درش کردنشو «شوروی»ایت ابرقدرت سوسیال امپریالیسموبرخوردارازحم دندان مسلح علیه رژیم تا

هدف   را های مردم توده  ،سنگرهای مستحکمازحزب مزدورمسلح  اعضایبا سرکوبگررژیم  نیروهای

جلوسیل خروشان توده های  بخاک وخون کشیدند؛ ولی نتوانستندهارا تن آنوصد ها قرارداده  گلوله 

که با  نارضائی ومخالف عمومی علیه رژیم چنان گسترده وعمیق بودخلق خشمگین رابگیرند. 

                                       شهر نواحی شش گانهو هاولسوالی هزارتن ازتوده های مردم درهمه ده ها  آغازشورش

 وده هایهمین صورت ت. بوارد کردندوسفاک  رژیم فاشیستوضربات سهمگینی بر هرات بپاخاسته

 ، . با سقوط والیت هراتسقوط دادند را کرده وحاکمیت آن علیه رژیم شورش بادغیسدروالیت  خلق

وسته پیبه حزب ودولت « ثور»  ننگین فرصت طلبی که بعد ازکودتایوعناصرخلقی پرچمیهای مزدور

  .شدمی دیده نکه برای چند روزاثری ازآنها  چنان درسوراخها پنهان شدند ازترس خشم مردم بودند

دولت سوسیال امپریالیسم وپیرو وضدانقالبی یک حزب رویزیونیستی «ک خلقدموکراتیحزب »

قیم دستگاه جاسوسی" ک گ ب وجی همکاری مستثور" نیزبه  7" فاجعه بار ود وکودتایب «شوروی»

  .، انجام گردیدجابجا شده بودند «مشاورنظامی»افغانستان زیرپوشش  که طی سالها درارتش یو"آر

» مسوسیال امپریالیسده ساله  وسلطه استعماری « خلقدموکراتیک »باند  سال حاکمیت سیاهچهاردوران و

 ولتدحزب واین ثابت ساخت که ، یدفاع افغانستانبوعلیه خلق مظلوم  هاوجنایات هولناک آن «شوروی

ازابتدای روی این رژیم  .غانستان استاف خوارخلقنقسم خورده وخو اندشمنازیگانه بوده ومزدورب

را یب وزندان وشکنجه واعدام پالیسی تعقفضای ازوحشت وتروربوجود آورده وکارآمدنش 

بعد ازشکنجه های  مخالفت بارژیم« بجرم» قرارداده وهزاران تن انسان بیگناه  راکارش دردستور

ناشی  ،دخواننومی  واندندمی خ« یهن پرستمترقی وم»خودراان جنایتکار اینکه اینوحشیانه بقتل رساند.

 جهت اغوایدرجهان ضدمردمی  ارتجاعی و ودولتهای  ا نیروه گروه ها، همهالبته  .شرمی آنهاستبیاز

وتجاوزات  ولی جنایات . کرده ومی کنند  مطرح را پوچ وواهی چنین ادعاهایتوده های خلق ناآگاه 

 طبقاتیووسیاسی ماهیت فکری  های  شانکشورهای خلقآنها علیه وضدمردمی   عملکردهای وحشیانهو

 .می رساند تثبا آنهارابا

 « لقب دموکراتیک خحز»ازجمله کشورهای عقب نگهداشته بوده ودرشرایط تشکیل وفعالیت افغانستان 

نیروی سیاسی یگانه  ؛ امانازل بود توده های مردم سیاسی سطح آگاهیدراوایل دهه چهل خورشیدی، 

 «لقیخ» باندهای " ثور" وبقدرت رسیدنتای ننگیندقبل وبعد ازوقوع کو که مردمی ومترقی انقالبی

 وماهیتمزدور باندهای این رژیمو "حزب" پرچمیها ماهیت وخصلت ارتجاعی وضدمردمی وضد میهنی

مردم درسطح  را برای توده های آن" برادر"وکشورهای « شوروی» امپریالیستی وضدانقالبی دولت 

 .ندبود شعله جاوید(دموکراتیک نوین) جنبش فعالینسازمان جوانان مترقی و ،نمود نسبتاً گسترده افشا

همین جنبش انقالبی مردمی بود که برای اولین باربه تبلیغ وترویج  ایده ها وفرهنگ انقالبی ومترقی 
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خاصتاً درشهرهای این تبلیغات سیاسی وآگاه سازی توده های مردم  دربین توده های مردم مبادرت کرد.

 .موثرافتاد پرچمی« خلقی»باندهای  زیادی درافشای ماهیت ضدمردمی وضدملی تا حدکشوربزرگ 

ماهیت علیه خلق وکشوروباداران روسی آنها این حزب ودولتوعملکردهای جنایتکارانه وخاینانه 

سازمانها وگروه های  همچنین .وخصلت ضدانقالبی وضد مردمی آنهارا هرچه بیشترآشکارساخت

شعله جاوید( با آغازشورشهای خود جوش توده های منسوب به جنبش دموکراتیک نوین)ی انقالبی ومترق

قرارگرفته ومبارزه مسلحانه راعلیه رژیم به آنها مردم وآغازجنگهای چریکی علیه رژیم مزدوردرکنار

ارتش  علیه میهنآزادی به منظوردفاع ازخلق و همین صورت مبارزه مسلحانهپیش بردند. ب

بخشهای  سیاسی-ت ایدئولوژیکادامه دادند؛ لیکن به اثرانحرافارا «شوروی»اشغالگرسوسیال امپریالیسم

رژیم  وسطته وعالوتاً صدها تن ازمنسوبین آن تضعیف گردید جنبشاین ، جنبش دموکراتیک نویناز

ی ی ارتجاعدستگیرواعدام شدند. وازجانب دیگرگروه ها وسوسیال فاشیستهای روسیخلقی پرچمیها 

درسرکوب  نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورومزدوران امپریالیستهای غربی اسالمی

دتاً عم این عواملنکردند.  ازهیچ جنایتی خودداریازکشور وبیرون این نیروها درجبهات جنگ وکشتار

 های مردم علیه هبری جنگ مقاومت تودهردر ند نقش قابل مالحظه ایها نتواموجب گردید که این نیرو

حزب »ابتدای تشکیل از پرچمی« خلقی»های ویزیونیستر. کنند ژیم مزدورواشغالگران روسی ایفار

 .دننقش ستون پنجم را بازی می کرظاهرشاه قرارداشته و رژیم سلطنتخدمت به  «دموکراتیک خلق

امین ودیگران  با ، حفیظ هللا مانند نورمحمدتره کی، ببرک  تعدادی ازرهبران آنوبه رویت اسناد 

می کردند. این حزب  ک گ ب( همکاری)«شوروی» دولت سوسیال امپریالیسم  سرویس جاسوسی

سهم وی  ( برهبری1352سرطان سال  26کودتای)درقرارداشت و شخص داوودمزدورمورد حمایت 

مردمی رژیم سهیم  ودرپیشبرداهداف ارتجاعی وضد شرکت کردهآن  «رژیم جمهوری»درو داشتهفعال 

 .بودند

قبل  لیوضد م مردمی ضد هایرژیمازوبدتربیشترمرتبه صدها  پرچمیها« خلقی»مستبد وفاشیسترژیم  

مردم به  معنوی ومادی نت کرده وخسارات جبران ناپذیریجنایت وخیا درافغانستان علیه خلق ازآن

 ودست اسالمی ارتجاعیازطرف گروه های  کهتمام جنایات  وتجاوزات وفجایع  .کشوروارد کرده استو

 ائیامریکائی واروپ وامپریالیستهایمانند پاکستان وایران  نه دولتهای همسایهومداخالت بیشرما اندازیها

صورت گرفته  افغانستان علیه خلقطی چهاردهه اخیر های تحت رهبری آنهاحامی این گروه ها ورژیم

ثور"  7" تایدکوازجمله پیآمدهای فاجعه بار ،نداهابه ویرانی وتباهی کشیده درهمه عرصه را وکشور

ازتوده های خلق وهزاران تن  صدها هزارتن روسی آنها واربابانین باندهای مزدورزیرا ا .بوده وهست

را به  دهای مادی ومعنوی یک قرن آنهارا بقتل رسانده ودست آور ازنیروهای آزادی خواه ومترقی

 یاسیجغرافیای سده وران خانواده نابود شوهزا هازهم گسیخت میلیونها تن شیرازه زندگیو نابودی کشیده 

 کمک»زیرنام  امپریالیستی وارتجاعی قدرتها وکشورهایهمه  .آسیب پذیرگردید به شدت کشور وامنیت

را سازمان وخارجی  داخلی  ارتجاعی اسالمی جنگ مردم افغانستان جانی ترین نیروهای از «وحمایت 

 نایات وتجاوزات را علیه خلق ستمدیده افغانستانج وحشیانه ترین بالنوبه این گروه هادادند که هرکدام از

د حدو« شوروی» افغانستان درمقاومت علیه رژیم مزدوروارتش سوسیال امپریالیسمخلق .انجام دادند

اره آوازکشور تن آنها وچندین میلیون شدند ومعیوبوبه همین تعداد معلول داده  یک ونیم میلیون کشته 

ا ب نسل آنها وسه را نیافتهوخانه های شان  که تا کنون چهارمیلیون آنها امکان بازگشت به وطن  شده

 نسلهای جوانی کههمچنین و .نمی دانندخود وتاریخ کشور فرهنگزیادی چیزی از حدتا دوری ازوطن 

ورژیم « شوروی» سوسیال امپریالیسم  درداخل کشورتحت سلطه استعماری طی این مدت طوالنی

سلطه مزدورآن، رژیمهای ارتجاعی قرون وسطائی گروه های جهادی، امارت اسالمی طالبان و

ده زندگی کراخیر طی حدود چهاردهه ت نشانده آنهادساستعماری امپریالیستهای امریکائی وناتو ودولت 
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 متأثرشده ارتجاعی آنها وفرهنگ ، سیاستایدئولوژیاز بخش بزرگی ازآنهاواذهان افکار اند؛ بنحوی

طن وگروه ها ونیروهای  همچنین نسلهای جوان کشورمعلومات چندانی ازگذشته جنایتباروخاینانه است.

عد ب ، ندارند.  زیرا این دولت ده امپریالیستهای امریکائی وناتوجمع شده انددولت دست نشاندرکه  روشف

، وتجاوزات که بیانگرجنایات)راکشوراخیر چهاردههبخش تاریخ  اشخاینانه  مدراولین اقدا تشکیلاز

حقیق تکاتب وازتدریس درم (آنها است آنها وباداران خارجیووطن فروشیهای  کشتاروقتل عامها، خیانتها

وابسته  مختلف نشریه هایدر این مسایلوطرح  است. ممنوع قراردادهونهادهای پژوهشی دانشگاه ها در

نداشته پ «تابو» بحث وگفتگودرتلویزیونها ورادیوهاهمچنین درجریان وکه تعداد آنها به صدها می رسد 

ً  -گروه های مربوط به جنبش انقالبی پرولتری وجنبش ملی می شود.لهذا  ظیفه و دموکراتیک کشوررسالتا

چهل ساله ارتاریخ گوشه های جهت معلومات وآگاهی نسلهای جوان کشوردارند تا درنشرات شان 

 مردم افغانستان روش وقاتلبیان کرده وچهره های سیاه این گروه های جنایتکارومیهن فاخیرکشوررا 

 نمایند. معرفینسلهای جوان کشوررابرای  وباداران خارجی آنها

ه بدرزمان تهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتو اینست که:مطلب دیگری که دراینجا باید تذکرداد  

 احساس درطول تاریخ وجودی شان که)کشور میهندوستمردم  ،میالدی 2001دراخیرسال  افغانستان 

بوده ودرهمه  وقوی روحیه ضد متجاوزین وسلطه گران خارجی درآنها زندهو ، آزاد منشیسلحشوری

( 20و 19ودرقرن )  اند تا آخرین نفس مقاومت کرده ارجیگرخ متجاوزوسلطه علیه هرنیروی شرایط

الیستی پریوامگراستعماردولت  ارتش سه باراتحاد وهمبستگی کشورباملیتهای مختلف  قهایخلمیالدی 

 پرچمیها وارتش سوسیال فاشیسم  علیه رژیم مستبد وفاشیست خلقیو انگلستان را شکست دادند.

وکسب استقالل وسالح برداشتند ودرراه آزادی شجاعانه قیام کردند  بدون هیچ هراسی «شوروی»

 یدربرابرتهاجم نظام ؛ ولیدراین راه پرداخته اندداده وبهای گزافی را  قربانیهای فروانشان کشور

لفی راین رابطه عوامل مختد . البتهانجام ندادند علیه آنها حرکت ومقاومتیامپریالیستهای امریکائی وناتو

 »اغواگرانه تبلیغات گسترده رسانه های امپریالیستهای غربی وتبلیغات  اند ازجمله: نقش داشته

تهاجم نظامی وسلطه مردم درباره توده های کردن  هگمرامتوهم ساختن ودرتسلیم طلب « روشنفکران

 ایکه گویا این ارتشه ومی کنند اینها چنین وانمود کردند .امپریالیستهای امریکائی وناتو استعماری

اعده والق طالبانوحشی وقرون وسطائی آنهارا ازشررژیم  آمده اند تا «رفیصله ملل متحدبناب» غارتگر

 همه فداکاریها وقربانیهای آنها درجنگازاینکه مردم مایوسیت خستگی ووازجانب دیگر !«دهند نجات»

روه گبوسیله ، به منظورآزادی واستقالل کشور روسیوارتش متجاوزخلقی پرچمیها علیه رژیم مزدور

شنیع ترین خیانت کرده و هداف آزادی خواهانه آنهابه آرمان واه وبه هدرداده شدارتجاعی اسالمی های 

ی م کهحزب انقالبی مردمی نیرومند  یک فقدانوهمچنین  .تکب شدندعلیه آنها مرتجاوزات وجنایات را

های نه امپریالیستغارتگرا توده های مردم را درباره استراتیژیها واهداف با تبلیغات گسترده توانست

وبه بسیج وسازماندهی آنها می پرداخت  داده  گاهیآهرچه بیشتر درافغانستان ومنطقه امریکائی وناتو

رده وتحصیل ک که تا کنون هم چنین کمبودی وجود دارد. وامپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده 

ا رابامی وتسلط استعماری شان داوم اشغال نظبا تبلیغات گمراه کننده تطی این مدت  ،آنها های خادم 

با  «ربهموش وگبازی »  با ادامهامریکائی وناتو امپریالیستهای اشغالگرواند. توجیه کرده لطایف الحیل 

 اشغال نظامی وتسلط استعماری شان ادامه به و"داعش" وگلب الدین گروه های طالبان والقاعده وحقانی

وانی ، امراض ردرمنجالب فقروگرسنگیکه  ی خلق مظلوم افغانستان رابا نیرنگهای استعماردهند. و می

وروزانه توسط عذاب کشیده  انواع ستم واجحافاتازودست وپا زده واعتیاد به مواد مخدر وجسمی

گروه های عملیاتهای نظامی دولت مزدوروارتش  وراکت توپ وتانکارتشهای اشغالگروبمببارانهای 

 انمچنه وحقانی وگلب الدین والقاعده وداعش به طرزفجیعی بقتل می رسند،جانی وخون آشام طالبان 

ناتو امپریالیستهای امریکائی و« جنگ ضد تروریستی» استراتیژی وتاکتیک نگهدارند. متوهم وخاموش
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کنون" وا بان، حقانی، گلب الدین والقاعده طال اسالمی مانند گروه های ارتجاعیطی پانزده سال اخیرعلیه 

ونقشه ای برای سرکوب ونابودی این  ه این غارتگران به هیچ صورت ارادهک نشان می دهدداعش" 

اهداف امپریالیستی  برای پیشبرد ازاینها منحیث وسیلهو نداشته وندارند وحشی گروه های ارتجاعی

 .ان خاصتاً درکشورهای اسالمی استفاده می کنندجهدرافغانستان ومنطقه وسایرمناطق استعماری شان 

رانس تشکیل  کنفبعد ناتوبه افغانستان  وو تهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائیازاولین روزگرچه 

میهن دوست ردمی وگروه ها وافراد آزادی خواه واستعماری "بن" درکشورجرمنی، گروه های انقالبی م

ی نظامال واشغت دست نشانده ودولامپریالیستهای غارتگرم وحشیانه درداخل وخارج کشورعلیه تهاج

افشاگرانه را علیه آنها آغازکرده وتا کنون ادامه میدهند مبارزه سیاسی  مستعمره کشیدن کشور،وبه 

دربرابرجنایات وتجاوزات ارتشهای کشور درمناطق مختلفتوده های خلق اخیرهمچنین طی پانزده سال و

ضعیت وو وجنایات ووحشی گریهای گروه های طالبان وحقانی وگلب الدین وارتش دولت پوشالیاشغالگر

اشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوتظاهرات کرده وگاهی هم بگونه پراکنده 

 -ستیارکسیم)لیکن جنبش انقالبی پرولتری .انجام داده اند ارتشهای اشغالگرحرکتهای مسلحانهعلیه 

ماندهی توده به بسیج وسازکه  وانستندنتکشورخواه قی وآزادیمتر ودیگرجریانات (وئیستیائم -نینیستیل

راعلیه امپریالیستهای اشغالگرودولت  جنگ انقالبی خلق اخته ومبارزه انقالبی مسلحانه،های خلق پرد

که  یم طلبوتسل گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی . موضوع دیگرخیانتنها آغازکننددست نشانده آ

 کهسال اخیرمی باشد  (15)طی  ک نوین)شعله جاوید( را داشته اندپیشینه عضویت درجریان دموکراتی

امپریالیستهای  مانند سایرگروه ها ونیروهای ارتجاعی ووطن فروش به پیشوازارتشهای

قرارگرفتند.دراولین غارتگرامریکائی وامپریالیستهای عضوناتوشتافته وبه خدمت آنها 

 میزکنفرانسدور« راوا-سازمان رهائی» رویزیونیستهای آلمان "بن"استعماری  فرانس"روزتدویر"کن

ن همیوعناصرارتجاعی وگروه ها وجنایتکارجهادی، ملیشه ای ودیگر های میهن فروشگروهسایردرکنار

 چانه زنی بودند مصروفامپریالیسم واستعماربرسرتقسیم چوکیهای دولت دست نشانده فروش 

س راناین کنفبه طرفداری از نفرانس"ک" صالوندربیرون از «ساما»واپورتونیستهایورویزیونیستها

وتداوم  نظامیرت دیگربه تائید ازتهاجم واشغال ، بعباشعارمی دادندفیصله های آن تصامیم واستعماری و

لت دست با تشکیل دودیده شد که و .گلون پاره می کردندری امپریالیستهای امریکائی وناتوسلطه استعما

به سهم شان ازپست های وزارت، معینیت، والیت، امپریالیسم واستعمارهریک ازاین گروه ها نشانده 

  یستی تسلیمویزیونهای اپورتونیستی ور گروهاین دستیافتند. دولت پوشالی ریاست، وکالت وغیره مقامات
سرداده وازامپریالیستهای ئی امریکا« ضد»  شعارهای «قیمتر»کلمات وجمالت  طلب بابکارگیری

مره اشغال وبه مستعسوسیال امپریالیسم چین ودیگرقدرتهای امپریالیستی واستعماری که در اروپائی،

 سخن همواستعمار ازاشغالطی دوسال اخیرو خلق سهیم اند، نام نمی برندتوده های کشتاروکشورکشیدن 

وطن و بیش ازدیگرگروه های ارتجاعی مفریبانه عوا با این ترفندهای این رویزیونیستهای شیاد !زنند می

ً نسل جوان کشور خلق ناآگاهدرگمراه کردن توده های  فروش به امپریالیسم نقش بازی کرده وخاصتا

این گونه فریبکاریها وترفندها وشیادیها ازمشخصات همه گروه های  واستعمارخدمت می کنند.

 رویزیونیست واپورتونیست  ضدانقالبی درسراسرجهان است.

« انقالب» را ثور" 7کودتای " پرچمی  وحامیان سوسیال امپریالیست شان « خلقی» رویزیونیستهای 

 سیاسی-ماهیت ایدئولوژیکوعام بطور  کودتاگرانه حرکتهای ماهیت رنظرداشتد باخواندند؛ لیکن 

)حافظ منافع بورژوازی بوروکرات طبقاتی رژیم کودتائی وخصلت «حزب دموکراتیک خلق»

د ض حرکت یک ،بطورخاص واستراتیژی واهداف آن («شوروی»سوسیال امپریالیسم ونوکرکمپرادور

های عوام هم  تودهحتی برای ضدانقالبی رژیم ماهیت وبا گذشت چند ماه  بود منافع مردم ومیهن

ه کودناندرمناطق مختلف کشور،  مردم توده های خود جوش ها وشورشهایقبل ازقیام اینها .گردیدآشکار



5 
 

وس دهقانان اکثریت نفزمینی داده اند وازآنجاییکه قطعه  زمینبه دهقانان بی می کردند که چونچنین ادعا 

به همین سبب بود  است!شده برخوردار« مردمی حمایت»ازمی دهند؛ لهذا رژیم آنها کشوررا تشکیل 

با قرینه سازیهای ووالیت هرات وبادغیس را انکارکرده مردمان خود جوش قیام  آفتابی  که واقعیت

اسالمی ایران نسبت داده که ارتجاعی  کودکانه وابلهانه قیام خود بخودی توده های مردم را به دولت 

ً  این قیامگویا  ازجنگ وآغ هابعد ازآن قیامالبته  است!صورت گرفته  ایران دولت نیروهای   ازجانب عمدتا

 »ارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم  جنگ مقاومت علیه انه توده های مردم علیه رژیم وبعدمسلح

 ستانپاک هایدولتو دولت جمهوری اسالمی ایران خاینانه وجنایتکارانه مداخالت وتجاوزات  ،«شوروی

 تی امریکا وقدرتهای امپریالیستیابرقدرت امپریالیس کمک همه جانبهی به حمایت ووعربستان سعود

داخلی ته ومزدوروابس اسالمی ازطریق گروه های ارتجاعی درسطح جهان اروپائی ومتحدین آنها

ونه بگوسرنوشت سیاسی آنها «شوروی»علیه رژیم مزدوروسوسیال امپریالیسم مردم درجنگ وخارجی 

 بجانازو. ه یافته است،غیرقابل انکاراستادامه وطی حدود چهاردهه اخیرگسترده صورت گرفت

خاصتاً  ،یواعدام وسرکوب مخالفین سیاس ی کردنبا زندانکه ند می کردفکررژیم کودتائی رهبران دیگر

سوسیال  حمایت دولتاستحکام یافته و حکومت شانپایه های  خواهانقالبی ومترقی وآزادی نیروهای

یام وق ،کورخوانده بودند ها خود فروختهرا تضمین می کند. این آنهادوام وبقای « شوروی»پریالیسمام

 نشانغازجنگهای چریکی علیه رژیم آنها وآووالیات وولسوالیهای دیگر مردم دروالیت هرات وبادغیس

 ایندارد. و ارجحیت  زمین یک قطعهی توده های مردم نسبت به برا داد که آزادی وامنیت ومصئونیت

 وابستهارتجاعی و دولتهای که لی ونیمه مستعمره وجود داشتهنیمه فئوداای کشورهدیگرتجربه در

انجام نداده بلکه هدف  انمنافع توده های میلیونی دهقان را درجهت تأمین  صالحات ارضیا  امپریالیسم 

وسرمایه های سرمایه های بوروکراتیک گسترده تر فعالیت آماده ساختن شرایط برایاساسی آنها 

 بودهان وکارگر وبهره کشی هرچه بیشترازدهقانان سرمایه های سوسیال امپریالیستییا امپریالیستی و

که درجهت تأمین منافع طبقات ارتجاعی وسرمایه های  غیردموکراتیک اصالحات ارضیو است.

وده ن درابتدا فریبنده به دهقانا؛ برای توده های ناآگاه وعقبماندامپریالیستهای حامی آنها صورت می گیرد

ت باماهی« اصالحات ارضی»چپ نماورفورمیست نیز درباره این گونه « وشنفکرانر» ودیده شده که 

لطه تجربه درچند کشورتحت سدرحالیکه  می کنند.حرفی ویاوه گوئی پر اقتصادی وسیاسی مشخص آنها

ط طبقات توس غیردموکراتیک ارضیچنین اصالحات بعد ازانجام که  دنشان دادرقرن بیستم امپریالیسم 

 انستانالبته درافغشده اند.دچار فقروخانه خرابیبه ورشکستگی و اکثریت قاطع دهقانانارتجاعی حاکم، 

 دهقانان رابیزمینه فقروبدبختی وخانه خ قبل ازآنرا نیافته وتلخی  "تجربه ای"دهقانان فرصت چنین 

وباداران روسی آنها  جنایتکارانه وضدمردمی رژیم حاکم  براثراعمالوفرارمیلیون ها تن آنها ازکشور

 بطورمئوقت (دولتها) طبقات حاکم ارتجاعی جانباز دهقانان درکشورهای دیگرکهو گردید.هیام

ه مجبورشدند کشده وشدیدی  وتندگدستیدچارفقر با گذشت چند سال قطعه زمینی شده بودند« مالک»

هت وخود ج سرمایه داری فروخته شرکتهایمینداران بزرگ وبه زشان را به قیمت بسیارنازل های زمین

 روی آوردند. این کشورها  به شهرهای بزرگ ولقمه نانی پیداکردن کسب وکار

چمیها که ازدولت خلقی پر همان دهقانانیمناطق مختلف افغانستان در درقیامها وشورشهای خودجوش

 .دسالح برداشتن حاکمیت آنهابنیاددرجهت براندازی کرده و بودند، علیه آن شورش زمین دریافت کرده

قیام توده های مردم دروالیت های هرات وبادغیس برای رژیم وسوسیال امپریالیستهای روسی 

گ آنرا به تب لرزه مر بررژیم کودتائی وارد کرد که سهمگین مام شد وچنان ضرباتیبسیارسنگین ت

رویزیونیستهای عقبمانده ومزدور)خلقی وگندیده  پوچ  دولتی را ازکله های " قدرت"نشه ایدچارکرده و

تا ختم ران روسی شان اباد( هزارارتش غارتگر120با وجود)  ( بیرون کرد وسفزائی ،سازائی ،پرچمی

جان مردم جنون آمیزبه بگونه وهرچه بیشتر را ندیده دیگرلحظه ای روی آرامش ننگین آنها حاکمیت
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ا وینها وحشیانه شکنجه کرده تن را درزنداان هزارافتاده وصدهاهزارتن آنهارا قتل عام کرده و بیدفاع

سقوط کردند وجهت حفظ مردم ضربات مقاومت  توسط  انهذلیالنه ومفتضح زنده بگورکردند وسرانجام

ها وبه مزدوری وجاسوسی آن بوسی امپریالیستهای غربی شتافته بپایشان، وذلتبار  ننگین «حیات»

  ،ودن سوسیال امپریالیست شان بسته بآنها برپایه باداراافسار که. درحالیکه قبل ازآن تا زمانیپرداختند

وخته خود فرران  وااین  جنایتک ولی می دادند؛یکائی واروپائی شعارعلیه امپریالیستهای امردیوانه وار

، " دولت پاکستان ISIخودرابه دامن " آخورعوض کردند وسوسیال امپریالیستی  فروپاشی نظمبعد از ها

"CIAامریکا و "MI6 "ی منحیث جاننام آنها انداختند. و ترکیهاستخباراتی دولت  وسرویس ، انگلستان

ینست ا بشریت درتاریخ تثبت گردید. وطن فروش وضدقاتل، عناصر ومنفورترین خاین ترین ،ترین 

  خاین به خلق ومیهن.،مزدوربیگانه وجنایتکارهاوعناصر گروهنیروها، ظلمتباروننگین  فرجام

  زیرا درحمایت ازمردم قرارگرفت. زلمیکوت"فرقه عسکری " هراتمردم والیت حوت(  24قیام )در

" مکلفیت عسکری" خودرا می  که دوره ندتشکیل می داد عساکررا کسانیاکثریت قاطع زمان ندرآ

 همچنینودرطرفداری ازرژیم  درآنها وجود نداشت.  وعالقه ای احساسکمترین  بطورعام وگذراندند  

  ازقیام ،رداشتندبا دولت کودتائی درمخالفت قرارا نداشته و" مزدورحزب"افسرانی که عضویت  اکثریت

که  رچمی را چنان به وحشت انداختخلقی پ نظامی افسران آن قیام سراسریو .مردم حمایت کردند

راف اط وباغهای نظامی وسالحهای خودرادراراضی هایتعدادی ازآنها ازترس انتقامگیری مردم لباس

خاصتاً عالی رتبه های  افسران خلقی پرچمی تعدادی ازواینکه  درآن روز. فرقه رهاکرده وفرارکردند

ان محاصره منصبدارکه گفته می شود درابتدا تحت  هرات قوماندان فرقه" کرام الدین" ازجمله  آنها

رده تا امروزدرپند، ک« فرار» ازطریق نظام قراول چگونه توانست،  غیرخلقی پرچمی قرارگرفته بود

درفرقه عسکری قیام افسران خلقی پرچمی را روزدر منصبدارانی که مدعی اند باقی مانده است.ابهام 

عضای رهبری" جمعیت )بعداً ازااسماعیل« امیر»گرفته بودند وازجمله آنها  ونظارت محاصره تحت

تاکنون حاضرنشده اند  (بعهده داشته استمسئولیت حفاظت ازنظام قراول رادرآن روز  ربانی« اسالمی

خلقی پرچمیها بعد ازسقوط رژیم مزدور اسالمی ارتجاعی یگروه هاو دراین باره حقایق را بیان کنند.

ورده اند؛ اسالم پناه آ آغوشکه گویا اینهابه « ه دینیتوجی» این جنایتکاران وقاتلین مردم افغانستان رابا 

خاینانه وجنایتکارانه گروه های اسالمی با هیچ ترفندی  واین عمل .با آنها حکومت مشترک تشکیل دادند

اد بین خصلت تضسیاسی وطبقاتی  بیانگر-به لحاظ ایدئولوژیک "عمل"ذات  این  توجیه شده نمی تواند.

  می باشد که ازجمله تضادهای غیرانتاگونیستی است. ریالیسمارتجاعی نوکرامپمختلف  گروه ها وطبقات 

بودند که توده  وبادغیس ومناطق دیگرکشور، قیامهای عادالنه وبرحقهرات  هایشورش همگانی والیت

ه ب داد فاشیستی رژیم ضدمردمی استبوجاوزات فرط جنایات وتهای مردم ستمدیده وزجرکشیده که از

 اهآنجاییکه این قیاماختند. وازبرای چند روزحاکمیت رژیم رابراندو ندستوه آمده وعلیه آن شورش کرد

یرنگ نتوطئه چیده وبا مک باداران سوسیال امپریالیست اشبه ک دولت بود، مردمی مترقیبری ره بدون

 وراکت مسلسلواززمین باوشیادی وسوء استفاده ازمعتقدات دینی توده های مردم آنهارا اغفال کرده  

وهلیکوپترهای جنگی توده های مردم اغفال شده  بمب افکن فضا توسط طیارات جتازوتوپ وتانک و

را قتل عام کرد. رژیم  ( هزارتن مردم مظلوم وبیگناه 20)ازبیش ورامورد حمالت وحشیانه قرارداده  

ج دستگیریها واعدام های بدون توده های مردم مودرجهت انتقامگیری ازخونخواربعد ازسرکوب قیام 

توده های اما  رابقتل رساند. والیت هرات وبادغیس براه انداخته وهزاران تن دیگرازمردمرا محاکمه 

دسته های مسلح تشکیل داده وگروه ها ون سفاک نشده مرعوب دشمبا این کشتار وقتل عام هرگز مردم

 جنگهای چریکی علیه رژیم  درسراسرکشورآغازشده ئی راعلیه رژیم مزدورآغازکردند.گوریال وجنگ

حفیظ هللا امین  وارد کرده وآنرا درآستانه نورمحمد تره کی و رهبری مزدوربه رژیمضربات سنگینی برو

نجه وزندان وشکبیگناه به کشتاروقتل عام مردم تر رژیم مزدورهرچه سبعانهبالمقابل سقوط قراردادند. 
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وهزاران تن آنها راوحشیانه بقتل روه های انقالبی ومترقی ادامه داده ن وگآزادی خواهان ومیهن دوستا

( 120باارتش)1358جدی (6ش بتاریخ )برای نجات رژیم محتضر «شوروی»سوسیال امپریالیسمرساند.

را دررأس دولت دست نشانده نصب کرده وببرک ) شاه شجاع دوم( کرده ان را اشغال هزارنفری افغانست

زهم ان باافغانست خواه ومیهندوست . لیکن خلق آزادیبه سلطه استعماری اش درآوردرا برای یکدهه آن و

درجهت دفاع  نشده وبیش ازقبل مقاومت مسلحانه را مرعوب ارتش ابرقدرت سوسیال امپریالیستی

ادی کرده وقربانیهای زیفراوان ودراین راه فداکاریهای  ادامه داده شان ستقالل کشوروآزادی ملیازا

با بیش ازبیست هزارکشته وده ها هزار  با قبول شکست نظامی حقارتبارکه ارتش متجاوزروسی دادند تا 

تحت رهبری نجیب هللا احمدزی جالد ش سرافکنده ازافغانستان خارج شده وبعد رژیم مزدورزخمی، 

توده  مقاومت جنگوقاتل مردم افغانستان با ادامه مزدوران رژیم خاد وازجمله سردسته های جنایتکار

لیم ی اسالمی تسبه گروه ها« سفزائیسازائی،  ،پرچمی خلقی»وباندهای جنایتکارمردم سقوط نمود. های

ی می امپریالیستهابه خیانت وجنایت علیه خلق وکشورادامه دادند.وبا تهاجم نظا دولت شده ودرچوکات آن

وطی پانزده سال اخیربا  بی درآمدهبه چاکری امپریالیستهای غرمیالدی  2001درسال امریکائی وناتو

 موظلعلیه خلق موخیانت  گروه های جهادی، ملیشه ای ودیگرخاینین، میهنفروشان وجنایتکاران به جنایت

  ادامه میدهند. افغانستان وستمدیده 

 امریکائی وناتوودولت دست نشانده آنها!گرراستعما امپریالیستهایمرگ بر -

 جهادیوهمسنخان  پرچمی،سازائی،سفزائی،ملیشه ایخلقی  فروشباندهای جنایتکارووطن مرگ بر-

 !وسایرخدمتگزاران استعماروامپریالیسم وطالبی آنها

ازسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتووحاکمیت دولت افغانستان  یگانه راه نجات خلق -

 مترقی ومبارزه انقالبی دست نشانده  وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع  کامل سلطه امپریالیسم 

 م(حقیقی -ل -بری یک حزب انقالبی پرولتری) متحت رهوعالی ترین شکل آن جنگ انقالبی خلق 

 !است

 (2016چ مار 14) 1394حوت  24

 ) پوالد(

   

  

 

  

 

 

 


