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 جدی" 6درمحکومیت سیاه روز"                     

با  وقت «شوروی» سوسیال امپریالیسم ابرقدرت  ( خورشیدی 8531ششم جدی سال ) بتاریخ 

ارداده قرنظامی تهاجم مورد اززمین وفضاافغانستان راباسالحهای مرگباریکصدوبیست هزارارتش مجهز

فاجعه بار" " پیآمد کودتای جدی 6"سیاه روز  درآورد. اش  استعماری سلطه برای مدت ده سال بهو

به کمک مستشاران نظامی سوسیال امپریالیسم  ها پرچمی«خلقی»که  ( خورشیدی بود8537)ثور"سال7

 رهبران.بقدرت رسیدند «کارمل»حفیظ هللا امین، وببرک  به رهبری نورمحمد تره کی، «شوروی» 

وود وتمام اعضای خانواده اوبشمول شان،سرداردا یولی نعمت وحام« دموکراتیک خلق حزب»مزدور

به و «رویشو» ازآنجاییکه این حزب به دستوردولت سوسیال امپریالیسم کودکان وزنان رابقتل رساندند.

؛ طی حدود یک ونیم دهه ایجاد شده بود پیشبرد اهداف امپریالیستی اش درافغانستان ومنطقهمنظور

 ای «روشنفکران»را«دموکراتیک خلق»حزب اعضای.دارگرددکمترین پایه مردمی برخوراز نتوانست

 «روشنفکران»و تعلق طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروفرزندان مامورین عالی رتبه دولتاز

ط خ تشکیل می دادند. طبقه خرده بورژوازی شهری ودهاتی مختلفاقشار وتحصیل کرده های ازتعلق

ولوژی ایدئ،رویزیونیسم خروشچفی«)مدرن»نیسم رارویزیو«حزب دموکراتیک» سیاسی -ایدئولوژیک

به  پرچمی«خلقی»تشکیل می داد.رویزیونیستهای وضدانقالبی بورژوازی وسیاست ضدمردمی

 طبقات  وخواستهای منافع« مدافع » و« حزب کمونیست» ، حزب خودرااغوای توده های خلقمنظور

 رژیملیکن خواندند. « انقالب»را ثور"7کودتای فاجعه بار" ( جازده وکارگران ودهقانانزحمتکش )

« شوروی»به سوسیال امپریالیسم  نوکری اشوسرسپردگی و  کودتائی بنابرخصلت وماهیت ضدمردمی

ی خلق برا اش را طبقاتی وخصلت  کمترین وقت ماهیتدر واعمال جنایتکارانه واستبداد فاشیستی اش

 رد. برمال کافغانستان 

وراجی  «خلق دوستی»درباره  مطبوعات ورسانه های جمعی اشپرچمیها ازطریق « خلقی»رژیم 

سرمایه های سوسیال وومنافع اش  مصالحبنابریغات دروغین انجام می داد. رژیم مزدوره وتبلکرد

رای دهقانان بیزمین  وکمزمین زمینی ب انجام داده وقطعه «اصالحات ارضی» ،«شوروی»امپریالیسم 

شندگان این باسایرو خلقعلیه توده های  تی رژیموفاشیس ال جنایتکارانهپالیسیهای خاینانه واعمولی  ؛ داد

تعقیب وگرفتاری وزندان وشکنجه های  انجامید. علیه آنزجاروطغیان سراسری سرزمین به نفرت وان

کودتائی  اردولتدردستورک روشنفکران آزادی خواه مخالف واعدامهای بدون محاکمه وحشیانه

ده های ، تورژیم مزدور تبداد فاشیستی اس .سربه نیست کرد هزاران تن آنهاراطی چند ماه قرارگرفته و

رژیم حاکم  ، توده های خلق خود بخودیورشهای شاوجگیری . با قیام وشورش واداشت به خلق را

افزوده وهزاران تن را  آزادی خواهمترقی و وروشنفکران تش علیه خلقابرشدت ووسعت جنای

ده هرگزمرعوب نش وجنایات رژیم هاوحشیگریبا  افغانستان آزادی خواه مردم اما رساند. وبقتلدستگیر

لیه ع مبارزه مسلحانه گستردهشده ودست به سالح برده وصدها گروه چریکی درسرتاسرکشورتشکیل و

به پرتگاه لدر را رهبری حفیظ هللا امین سفاک بهورژیم کودتائی شکل گرفته وادامه یافت رژیم خونخوار

 .دسقوط قراردا

سعه که درتو «شرق» دررأس بلوک سوسیال امپریالیستی «شوروی» ابرقدرت سوسیال امپریالیسم 

ا ب ، افریقا وامریکای التین دررقابتدرآسیا« جهان سوم»بی وسلطه گری برخلقهای کشورهای طل

 قرارداشت؛ برای جلوگیری ازسقوط رژیم دست نشانده اش درکابل اابرقدرت امپریالیستی امریک

پرچم"  جناح "از کارمل) شاه شجاع دوم(ببرک  ،حفیظ هللا امین  افغانستان را اشغال نظامی کرده وبا قتل
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قویت پایه های طبقاتی دولت جهت تفروش ببرک خاین ووطن  .رأس دولت پوشالی نصب کرددررا 

کیل تش تدایرا که دراب وسران قبایل واقواموتاجران کمپرادور فئودال قات ارتجاعیطببخشی ازمزدور

تاجران شده  مصادره های جایدادوبا استرداد  قرارداده "دلجوئی"دیده بودند مورد  دولت مزدورخسارت

 لیبه دولت پوشا« جبهه ملی پدروطن» آنهارادرنهاد استعماری،  واسترداد اراضی فئوداالنکمپرادور

 وشت پوست وگرابا  پرچمیها« خلقی»رجنایات سبعانه رژیم مزدو . لیکن خلق افغانستان کهجلب کرد

ش ازقبل ؛ بینفرت داشتند« شوروی» یالیسمسوسیال امپرازاشغال نظامی وتسلط استعماری لمس کرده و

  شدند. علیه ارتش اشغالگرودولت دست نشاندهمصمم به ادامه مبارزه مسلحانه 

 تازه ه چریکیوگرصدها  به مبارزه ملی روی آوردند.قاطبه مردم  «شوروی» ورود ارتش اشغالگربا 

ال رسوسیاشغالگ ارتش اشکال مختلف علیهو مردم به شیوه هاوتوده های  کشورتشکیل شدهدرسراسر

بغیرازاعضای حزب ودولت  .آن به مبارزه برخاستندنشانده  ورژیم دست «شوروی»امپریالیسم 

ً همه باشندگان کشور اجتماعی مزدورومشتی خود فروخته ازتعلق طبقات مختلف  تمخالفدر، تقریبا

ه ک درکشوربوجودآمددرآن شرایط فضای .مزدورقرارگرفتند لگرودولتلیه ارتش اشغاعی شدید وتضاد

دشمنان عمده ملی  ها وارتش اشغالگررا بحق« سازائی» پرچمی « خلقی» توده های مردم دولت 

امپریالیسم سوسیال با  آنها هرروزبرشدت تضادداشته وازآنها بشدت نفرت دانسته  خود وطبقاتی

به تر ران روسی آن هرچه گستردهاوباد افزوده می شد. بالمقابل دولت پوشالیورژیم مزدور «شوروی»

. ندشدت بخشید وبمب بارانهای وحشیانه روستاها  خلق توده های شکنجه واعدامدستگیری وزندان و

ده ونکرده باا انستاننوع جنایت وسبعیتی علیه خلق افغازهیچ سوسیال فاشیستهای روسی ودولت پوشالی 

ن را درزندانهای طوالنی مدت وهزاران ت ویا زنده بگورکرده ارتن رابه جوخه های اعدام سپردهها هز

جالد مشهوربه  ب هللا  احمدزینجی به ریاست " خاد" شکنجه واعداممخوف  دستگاه  شکنجه کردند.

علیه خلق افغانستان عمل  تی دومدرجریان جنگ جهانی امپریالیس مانند گشتاپوهای آلمان نازی "خاد"

 ،الت وقراءدرتمام مح دولت ازباال تا پائین «سفزائی»و« سازائی»پرچمی و «خلقی»هر می کرد.

ی نمی کرد، زیرنظارت داشته رژیم مزدورطرفدارکه از راحرکات وفعالیتهای هرباشنده این سرزمین 

روسی قرارداشت، اشغالگران حت کنترول دستگاه  " ک گ ب" تگاه جاسوسی " خاد"  که تبه دسو

تل بقتحت شکنجه های وحشیانه قرارگرفته ودستگیرشده و هزاران تن همین شیوهباطالع می دادند. 

حسوب شده وبدین م« جرم » " بی بی سی"ازجمله رادیو خارجی رادیوهای  گوش دادن به . رسیدند

بیش ازدودهه است که چندین تن  لیکن شکنجه قرارگرفتند.تحت تعقیب وزندان ووسیله هزاران نفر

الیسم امپری پرچمی دررادیووتلویزیون بی بی سی مربوط« خلقی»اعضای  باندهای جنایتکاروخاین از

روه گ جملهشکلها ونهاهای مختلف  جاسوسی  ازترژیم مزدوردستگاه " خاد" انگلستان نوکری می کنند. 

. پرداختند جاسوسی می به  مردم ن طریق دربینوازای تشکیل داده یگروه های موسیقو های سپورتی

مذهبی بودن سربه نیست کرد؛ لیکن جهت پیشبرد اهداف « جرم» هزاران تن را به دولت مزدورکه 

مالی وطن فروش هزار ایجاد کرده وچندین« شئون اسالمی »وزارت  ضدمردمی وضدانسانی اش،

 . کردند جاسوسی میوظف ساخت  که علیه مردم وخاین )خادیست( را درمساجد وتکایا م

حدود یک ونیم دهه وباداران سوسیال امپریالیست آنها طی  پرچمی« خلقی»آدمکشان جنایتکاران و

که بخش بزرگی ازآنهابه  ی نان آورساخته ها هزارزن رابیوه وب صدها هزارکودک رایتیم ساخته وصد

اتم شان به م رابا کشتن فرزندان صدها هزارمادروپدرسیاه روزیها ومصایب هول انگیزی گرفتاراندند. 

د علول ساخته وحدوهمین تعداد را معیوب ومراکشته وب مردم مااز یک ونیم میلیون تنازبیش  نشاندند.

 اخیردرکشورهای پاکستان وایران دهه که طی چند کردهکشورزبه فرارارامجبورلیون تن یشش م

شوررا درهمه کبسرمی برند. وتوهین وتحقیر ی تعلیمی وحرمانمشقتبارترین شرایط فقروتنگدستی وبدر

 .ابود کردندقبل ازچهاردهه اخیرران چندین دهه ومادی یعرصه ها ویران کرده ودست آوردهای معنو
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تاب وده ها هزارجلد ک اجرا قرارداده منصهراب" تصفیه فرهنگی" ه فاشیستیبرنامپرچمیها« خلقی»رژیم 

کتاب جمله رژیمهای"یکی ازاین رژیم و .ومانند نازیهای آلمان سوختاندجمع آوری ی مردم را ازخانه ها

 ایتکاروسوسیال امپریالیستهای فاشیسترژیم جن .ثبت شده است جهان تاریج در وضد فرهنگ سوز"

ه ) بعالوغرس وتعبیه کرده اندرا درخاک کشورنفر ضدوسایط و بیش ازده میلیون مین ضد  روسی

 که طی جنایتکاروضدمردم تا کنون  درخاک کشورکشت شده اند( ای که توسط دیگرگروه های مینه

 طبق گزارش .دمی گیرگرفته و قربانی ازمردم ما تن کشته ویا معلولهزارچندین  چهاردهه اخیرساالنه

درصد قربانیان این  71 درافغانستان: افغانهای متأثرازمین"(" مسئوالن سازمان 7187دسمبر81اخیر)

ن این مینها کشته می شوند. همین ادرصد قربانی 11درصدآنهاکودکان هستند.  17غیرنظامیان و مینها

( 611( نفرکشته می شوند وهنوز)831اکنون درکشتزارهای مین درافغانستان ماهانه حدود )

سال اخیرفعالیت مین پاکی درافغانستان ادامه درحالیکه طی پانزده ها هستند. کیلومترمربع آلوده بامین

ت این نیزجنای .وسالهای قبل باثرانفجاراین مینها روزانه ده ها تن کشته وزخمی می شدند داشته است

پرچمی  «خلقی»های جنایتکار)ددیگری است که داغ ننگ آن برجبین بان وضدمردمی ضدبشری

جانی  ودیگرباندهایدوستم وباداران روسی آنها(شید شه هایملی،«سفزائی»،«سازائی»

قاعده ین والطالبان وحقانی وگلب الدی وگروه هاتبهکاروامپریالیستهای امریکائی وناتوودولت مزدورو

  حک می باشد.وداعش 

 وپرچمیها « خلقی»نستان علیه رژیم باقیامها وشورشهای خودبخودی وآغازجنگهای چریکی خلق افغا

فرصت وشرایط  بهره برداری سیاسی ونظامی ازاوضاع  «شوروی» وسیال امپریالیسمارتش اشغالگرس

ساعد بودند( م به دولت پاکستان وایران پناه گرفته که قبلآ )ارتجاعی اسالمی  بوجود آمده  برای گروه 

ایران ، جمهوری اسالمی گردید. همچنین زمینه برای مداخالت گسترده دولتهای ارتجاعی پاکستان 

دولت ارتجاعی وضدانقالبی چین درجنگ مردم وعربستان سعودی وامپریالیستهای امریکائی واروپائی و

ان آماده شد. دولتهای پاکست« شوروی» افغانستان علیه رژیم مورد حمایت همه جانبه سوسیال امپریالیسم 

لتها دی ودیگردوعربستان سعو، دولت چین، وایران با پول وسالح امپریالیستهای امریکائی واروپائی

کرده  رامتشکل وبسیج گروه های مختلف اسالمی سنی مذهب وشیعه مذهب ، اسالمیونهاد ارتجاعی 

  .جنگ مردم افغانستان مسلط کردندبرو

سازمان" سیا" امریکا وسازمانهای استخباراتی امپریالیستهای غربی وچند دولت اسالمی با همکاری  

المی اس تمویل هرچه بیشترگروه هایی اس آی" به تسلیح وان"آن استخبارات نظامی دولت پاکستسازما

برجنگ مقاومت مردم افغانستان گسترش ی مزدوروخاین گروه ها این پرداخته وازاین طریق نفوذ وسلطه

درجهت منافع طبقاتی وگروهی واهداف  خاینانهجنگ مقاومت مردم افغانستان رااین گروه ها یافت.

یال وپائی وسوسواروسعودی وامپریالیستهای امریکائی دولتهای ارتجاعی پاکستان وایران  غارتگرانه

وحشیانه ترین دولتها وواهانه ای آن منحرف کردند. همه این گروه ها مسیرآزادی خامپریالیسم چین از

ی علیه خلق افغانستان دردوران یک ونیم دهه انجام دادند.کشتارانسانهای بیگناه، دزدجنایات را

مناطق اطراف شهرها علیه خلق مظلوم وت مظالم را دردهاوانواع ستم و به عنفاوزوغارتگری، تج

 مرتکب شدند.

ی با امپریالیستهای امریکائی واروپائ درافغانستان« شوروی»زشکست نظامی سوسیال امپریالیسم بعد ا 

 وه هایگر مپریالیستی،به تبانی وسازش رسیده ومزدوران هردوجناح ا« شوروی» سوسیال امپریالیسم 

-ایدئولوژیک بنابرماهیتوملیشه های دوستم « سازائی»پرچمی، « خلقی» ارتجاعی اسالمی وباندهای 

ای گروه ه ین صورتوبا دولت اسالمی را تشکیل دادهمتحد شده و باهم  شان وخصلت طبقاتی سیاسی

د بای .خاینانه شان به نابودی کشیدندتان را درجهت اهداف افغانس مردم فداکاریهاوقربانیهای جهادی،
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واشغالگران روسی ا ی آنهگروه های جهادی با همپاله های خلقی پرچمی ملیشه اتذکرداد که تعدادی از

درگذشته رابطه پنهانی داشتند. جبهات وگروه های مسلح چندی ازجمعیت اسالمی ، حزب اسالمی گلب 

» وارتش متجاوزدولت مزدور اومت مردم علیهجنگ مق زماندر ودیگران الدین وحزب وحدت اسالمی

لیم تس یکی ازاین .اری امضاکردندپروتوکول عدم تعرض وهمک دربدل مبالغ هنگفت پول  «شوروی

بنابرایدئولوژی واهداف  است که احمد شاه مسعود به دشمنان ملی وطبقاتی مردم افغانستان، ها شده

 منسوب به جنبش دموکراتیک نوین ی ومترقیروشنفکران مردمارتجاعی وضدمردمی اش ده ها تن از

روتوکول پتسلیم شده وارتش متجاوزروسی ودولت مزدور میالدی به (8815درسال ) را بقتل رسانده و

اه )شاهر مهمترین راه استراتیژیک او. دامضاکرد که تا آخربه آن متعهد مان با آنها عدم تعرض وهمکاری

با  که دشمن  توانست گذاشته متجاوزروسی ودولت مزدوربازرارتش سالنگ ( را برای عبورومرو

 یتکاراشارتش جناماشین جنگی و برای را ومواد سوخت غذائیسالح ومهمات سنگین وموادهزینه اندک 

به مردم افغانستان درحساس ترین شرایط  است که وی خیانت وجنایتی د. واین بزرگترینانتقال ده

 »ی اشغالگرونیروهای مزدورآنها دردولت دست نشانده به او لقب اکنون امپریالیستها مرتکب گردید.

له درافغانستان چنین بوده است اند. البته درطول تاریخ درجوامع طبقاتی ازجم اعطا کرده« قهرمان ملی

 أمینت که درجهترا خاینیوامپریالیستی عناصروقدرتهای استعماری  ارتجاعی)دولتها( طبقات حاکم که؛

 .اند ملقب ساختهبه چنین القابی  قرارداشته اند شان د منافع خلق ومیهنمنافع آنها وبرض

که درنوکری  تشکیل دهنده این دولت  ( خورشیدی گروه های8578با تشکیل دولت اسالمی درسال)  

 برسرتقسیم قدرت دولتی جنگ با قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی مختلف قرارداشتند،

ه را کشتازخلق مظلوم  هزارتن  براه انداخته وده هاوسایروالیات  درکابل مانسوزی را نخاغارتگرانه و

 نه مبدل کردند. این گروه هایرا زخمی کرده وبخش بزرگی ازشهرکابل را به ویرادیگرتن وده ها هزار

را  قبلی رژیمهایوطیارات باقی مانده از ، سالحهاال ودارائیها وامالکورهزن تمام اموتبهکار ،جانی

بین  جنگ دوم مرحله دربعد  کردند. ارت برده وهزاران جریب زمین غیردولتی را نیزتصاحببه غ

 پاکستانی وارتش انطالب ،جانب گروه القاعده ردولت اسالمی وگروه طالبان که ازگروههای متشکل د

کارانه تسال جریان این جنگ جنای ایت می شدند مشتعل گردیده وطی ششحمکمک و پاکستاندولت  ملیشه

ن صدها هزارت روه های جنایتکار،گاین باردیگردمارازخلق افغانستان کشیدند. طی ده سال جنگ بین 

 .درداخل کشورآواره شده وهزاران تن کشته وزخمی شدندیا به کشورهای همسایه و مردمتوده های از

 برهبری« خلقی ها»جناحی از پرچمیها وملیشه های دوستم وملک متحد دولت اسالمی بوده وجناحی از

 تان ه کشتارخلق افغانسبگهای غارتگرانه این جنسراسردوران درو با گروه طالبان متحد شدهتنی وازشهن

 ادامه دادند. وویرانی کشور

جنگ » موجب تشدید( 8878درآخرسال )  به افغانستان« شوروی» لشکرکشی سوسیال امپریالیسم 

وسیال سابرقدرت امپریالیستی امریکا وبلوک  گیبه سرکرد بلوک امپریالیستهای غربی بین« سرد

پیش ه وتضاد بین آنها بیش ازگردید« شوروی»سوسیال امپریالیسم  امپریالیستی " شرق" بسرکردگی

درآن شرایط افغانستان به گره گاه تضادبین دوابرقدرت  امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی  .حدت یافت

مبدل شده وخطرجنگ سوم جهانی برجهان سایه افکند. اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان 

ی ازمینه را برای تبلیغات گسترده امپریالیستهای غربی ودولته« شوروی» توسط سوسیال امپریالیسم 

 خواهانه مردم افغانستانجنگ آزادی یغاتی آنهاارتجاعی وابسته آنها درسطح جهان آماده ساخت. ماشین تبل

جنگ اسالم »را پرچمی ها« خلقی»مزدورورژیم « شوروی» قدرت سوسیال امپریالیسمعلیه ابر

ت ولودپرچمیها« خلقی» ورت گروه های ارتجاعی اسالمی دولتتبلیغ کردند. بهمین ص« وکمونیسم

ا که رستان تبلیغ کرده وجنگ مردم افغان« کمونیستی» هایرا دولت« شوروی» سوسیال امپریالیسم 

 بلیغت «باکفرکمونیسم  اسالمجنگ » ،بودوآزادی ملی کشور درماهیت جنگ ملی وبخاطرکسب استقالل
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یات تمام جنا جاعی اسالمی وگروه های ارت ، دولتهای ارتجاعی. امپریالیستهای غربیکردند می

 را به« خلقی» ودولت « رویشو» جانب سوسیال امپریالیسم تجاوزات ومظالم وستمگریهای که ازو

توده های خلق نا آگاه  نزدتا اندیشه های نجات بخش کمونیسم انقالبی را در کمونیسم گذاشته  حساب

امپریالیستهای امریکائی واروپائی به کمک دولتهای  بود که درهمین شرایط جهان مغشوش سازند.در

ازکشورهای مختلف جهان را  گروه های ارتجاعی اسالمیاعی پاکستان وعربستان سعودی، ارتج

سامه اتحت رهبری  ابتدا تحت رهبری عبد هللا )عزام( وبعدگروه القاعده" بسیج وسازماندهی کرده وبنام"

روسی ودولت تنظیمهای جهادی علیه ارتش متجاوزارودرکنسرمایه دارعربستانی( بن الدن )

اکستان انگلستان وپتوسط سازمانهای استخباراتی امریکا و "جهادی اسالملشکر"این  مزدوربکارگرفتند.

مختلف اسالمی درکشورهای  درجهت اهداف غارتگرانه  شانتمویل وتسلیح شده وتا امروزوعربستان 

ردهه نود د های امریکائی وانگلیسی ودولتهای پاکستان وعربستاند.امپریالیستنومی گیر ازآنها کارگرفته

برهبری برهان الدین  درجهت سرنگونی دولت اسالمی گروه های جهادی "جهادیازاین "لشکر میالدی

 استفاده کردند.ان درافغانستان وبقدرت رساندن تحریک اسالمی طالب ربانی

 ؛ دولتپنتاگن(ت جهانی وحمله برجهای تجار)وواگشنتندرنیویورک "7118سپتمبر 88حادثه" با وقوع   

افغانستان را مورد  پنهانی اش ها واهدافبراساس نقشه  قرارداده و این حمله امریکا گروه القاعده رامتهم

ی ندستگیرودرگوانتانامو زنداالقاعده را رهایتعدادی ازکد رژیم طالبانوبا سقوط  تهاجم نظامی قرارداده

پناه ه ودرااجازه داد که به پاکستان رفتر  گروه های طالبان والقاعدهنظامیان هزارتن ازچندین لی و ؛کرد

 براساس صوابدیدشرا ن الدن چهارسال قبل اسامه ب دولت امریکا .حمایت دولت پاکستان قرارگرفتند

واقعیتها  ،تهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتو به افغانستان جریان دردرپاکستان بقتل رساند. 

 داعش ودیگراناکنون هدف ازضربت زدن گروه های ارتجاعی اسالمی القاعده وطالب ونشان داد که 

نهاست آ نظامی تضعیفمنظور نیست؛ بلکهنبوده ونابودی آنها ازجانب امپریالیسم امریکا ومتحدین آن 

هه خاصتاً طی سه د نداشته باشند. واین موضوع را علیه مربیان امپریالیست شان یارای تمرددیگر تا

ی امریکائامپریالیستهای قرن بیست ویکم  درآغازدهه دوماست.باثبات رسیده یردرموارد مختلفی اخ

 7188ال سازواستفاده کرده درلیبی رسرنگونی رژیم قذافی د وطالبان گروه القاعدهجهادی"لشکر"ازوناتو

 " خالفت اسالمی شام وعراق"وطی سه سال اخیرزیرنام  کارگرفتنداسد درسوریه علیه دولت بشارآنها از

یستی وامپریال تطبیق نقشه های استعماری درجهتووویرانی این دوکشور درکشتارخلقهای عراق وسوریه

شکال نهان به ااستخبارات امپریالیسم امریکا وپاکستان  .استفاده کرده اندازآنها نطقه شرق میانه مشان در

 اسالمی آسیای میانهروه های اسالمی جهادی ازکشورهای را با گ ها این گروهوآشکارچندین هزارتن از

دروالیات شمالی افغانستان جابجا کرده ،روسیه  فدراسیوندرامپریالیسم خودمختارمسلمان وجمهوریهای 

به این بخش ازنامه طالبان خطاب  آنها درجهت پیشبرد اهداف شان دراین کشورها استفاده کنند.از اند تا

دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا توجه کنید:"... طالبان گروهی منظم بامسئولیت ملی، نظامی  به

ه را مجبوربسازد کهاشده اما امریکا نباید آن   «فتنه ها» وسیاسی درمنطقه هستند که مانع بسیاری از

ا دراینج (.ویب سایت بی بی سی 7187-1-83 ند")ی حریفان امریکا درمنطقه درازکندست بسو

وارتباط آنها طی یکسال اخیربا استخبارات امپریالیسم   راسیون روسیهمنظورطالبان امپریالیسم فد

ی مبین طالبان ودولت امریکا را آشکار رابطهچگونگی  این مطلب به روشنیفدراسیون روسیه می باشد. 

عراق وسوریه ، در "دولت خالفت اسالمی"شکست نظامی پی درپی درهمین چند ماه آخربا . سازد

درمناطق نا  بخشهای باقیمانده ازارتش " داعش" را سازمانهای جاسوسی امریکا، انگلستان و ترکیه

ارتش  ")بنام  اعالم کرد که گروه نظامی تانیک منبع خبری انگلسدراین اواخر . معلومی جابجا کرده اند

د زیادی ازافراد یه می جنگد، تعدامورد حمایت دولت امریکا وترکیه که علیه دولت سور  (آزاد سوریه"

 همچنین بنابرگزارش.رها کرده استارت گرفته بودند به اسرسوریه  د که  متعلق به " داعش" را مسلح
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طریق شرکت" آدم سمیت انترنشنل" به گروه های اسالمی دولت بریتانیا از ،وتحقیق پانوراما بی بی سی

 ،( که علیه بشاراسد می جنگندازمن استبین هاللین  وضیح ت -ودیگران  وداعش افراطی)مانند القاعده

 تان ازاین موضوع اطالع داشتهپول نقد پرداخت می کرده است. این شرکت مدعی است که دولت انگلس

بهمین صورت جمهوری   ."شده استداده به این گروه ها واین پول ازطریق " ارتش آزاد سوریه" 

ده ها گروه،   ان مذهب شیعه درآنها سکونت دارندکه پیرواسالمی ایران درکشورهای مختلف اسالمی 

ً  آنها تشکیل داده وازاین طریقازورحزب وسازمان سیاسی ونظامی مزد دراموراین کشورها  مستقیما

بنان لحزب هللا""عبارت انداز:این تشکلها ومشهورترینسلطه اش را برآنها تحمیل می کند. کرده و مداخله

که عمدتاًازعناصرمزدورازشیعه های )فاطمیون"لشکر"و زب هللا"سوریهد؛"حدارکه ارتش مجهزخودرا

جبش "سپاه بدر"،"بقای حکومت بشاراسدمی جنگند؛  وجهت (اهل افغانستان تشکیل شده است

تحت رهبری مشترک  )ولشکرصدهزارنفری " حشد شعبی" ( برهبری مقتدی صدردرعراق )المهدی"

؛ " حزب هللا" (ودولت عراق قراردارد عراقی شیعه ایران وگروه های سیاسیدولت  "سپاه قدس "

های شیعه مذهب که ارتش " حوثی" " دریمن برهبری هللاافغانستان؛ و" انصار ؛ "حزب هللا"پاکستان

القاعده، طالبان، )د. این گروه های نظامی شیعه مذهب مانند گروه های نظامی سنی مذهب نخودرا دار

 هستند.وضد بشر، متعصب جانی، بیرحم متشکل ازعناصر (ودیگران بوکوحرام داعش، الشباب،

 ؛پرچمی« خلقی» یستهای( خورشیدی وبقدرت رسیدن رویزیون8537ثور" سال ) 7با وقوع کودتای " 

بقاتی ط وخصلت « حزب دموکراتیک خلق»سیاسی -که ماهیت ایدئولوژیک سیاسی مردمی یگانه نیروی

دولت کودتائی واهداف واستراتیژی وبرنامه های ضدمردمی وضدملی آن  واستراتیژی اهداف سوسیال 

وب به منس گروه های رادربین توده های خلق تبلیغ کرد؛ افغانستان ومنطقه در« شوروی» امپریالیسم 

ام تشکیالتی انسجسیاسی و-وحدت ایدئولوژیکاز اما این گروه ها .ندجنبش دموکراتیک نوین بود

ً غافلگیرشدند ثور" 7با وقوع کودتای " و هبرخوردارنبود فاجعه نهایت خطیرو درآن شرایط تقریبا

 دنقرارداشت: یکی اینکه  خودرا متشکل ومتحد می کرد هاباردووظیفه مهم وفوری دربرابراین نیرو

ن سوسیال ودیگری گسترش  مبارزه سیاسی وایدئولوژیک علیه رژیم ضدمردمی وضدملی وحامیا

 ارتجاعی اسالمینیروهای  خاینانه سیاسی واهداف-امپریالیست آن وهمچنین افشای ماهیت ایدئولوژیک

آ ایاالت متحده  که ازحمایت همه جانبه دولتهای ارتجاعی منطقه وقدرتهای امپریالیستی غربی خاصتا

 یده های خلق ناآگاه ازنیرودینی ومذهبی تو با سوء استفاده ازعقاید رخورداربوده وامریکا وانگلستان ب

ضرورت  کردند. درچنان شرایطی می  جاعی وضدمردمی شان استفادهاهداف ارتآنها درجهت  مقاومت

ن با استراتیژی واهداف روش می توانست بود که نیرومند م( -ل -حزب انقالبی پرولتری) م یک  به شدید

ه مسلحانه خود جوش قیامها ومبارز، وشرایط  درست ومناسب به اوضاعی انقالبی وطرح تاکتیکها 

« رویشو» علیه رژیم مزدوروسوسیال امپریالیسم  خلقتوده های  که بیانگرغلیان خشم توده های خلق)

 بزرگی ازاین ی دربین بخشسیاس-وجودیت انحرافات ایدئولوژیکمو رهبری کند.سمت دهی وبود( را

ازمان چند سگردید. لذا نیرومند وتشکیل یک حزب انقالبی پرولتری آنها مانع ازوحدت اصولی ها نیرو

سیاسی واستراتیژی واهداف خودش درجنگ شرکت وهریک براساس خط مشی  تشکیل شدندسیاسی 

ی گربخشهای دی .واشغالگران روسی قرارگرفتندمورد ضربت دولت مزدور هالازاین تشکبخشهای  کرد.

سی) اپورتونیسم ورویزیونیسم( شده وازمسیرمبارزه سیا -لوژیکیدئودچارانحرافات ا بعداً  این تشکلهااز

ثور"  7تای فاجعه بار" بعد ازکودتن ازمنسوبین شعله جاوید .چند هزاراصولی وانقالبی منحرف شدند

 قتلب« شوروی»سوسیال امپریالیسم وارتش پرچمیها« خلقی»رژیم  توسط«شعله ای بودن»به اتهام

 المی گلبخاصتاً حزب اسنیروهای ارتجاعی اسالمی  درجبهات جنگ توسط صدها تن آنهاونیزرسیدند.

عد ب ساما(سازمان آزادیبخش مردم افغانستان) .کشته شدندحزب وحدت اسالمی االدین وجمعیت اسالمی و

درمنجالب رویزیونیسم « شوروی»غالگروارتش اشپرچمیها « خلقی»سط رژیم توفقید مجید ازاعدام 
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 ربتضباین صورت تسلیم شده و« شوروی»وبه دولت مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم  قرارگرفته

سلیم ت به نیروهای منسوب به جنبش دموکراتیک نوین وارد کرده وبه خلق ومیهن خیانت کرد.سنگینی 

روه های ارتجاعی اسالمی به دولت مزدوروارتش اشغالگرروسی  وآغازجنگ علیه گ« ساما» شدن 

تمسکی   روسی؛رهبری دولت مزدوروارتش اشغالگراسالمی" و"حزب اسالمی"  تحت  ه "جمعیتازجمل

منسوب به ی غربی داد تا علیه همه نیروهای بدست گروه های ارتجاعی اسالمی مزدورامپریالیستها

بلیغات وپاکستان ت درایران افغانستان  ودربین مهاجرین  مقاومت جنبش دموکراتیک نوین درجبهات جنگ

 کنند.« توجیه» آنهارابرای توده های خلق ناآگاه  علیه ارانه کجنایتوحمالت سوء کرده 

اندیشه  -مسلنینی -مارکسیسم»  دروغین ادعایبا  «رهائی افغانستان سازمان» بنام رویزیونیستی تشکل

ً بزرگی ازاعضا وهواداران جریان «مائوتسه دون ده دموکراتیک نوین را اغوا کر بخش نسبتا

 لتریجنبش انقالبی پروجنبش دموکراتیک نوین و به باین صورتوودرمنجالب رویزیونیسم غرق کرده 

( 8531درماه اسد سال ) « سازمان رهائی» رویزیونیستهای خیانت کرد. افغانستان ومبارزه خلق

نام کرد) باقدام به کودتا  پرچمیها« خلقی» می علیه رژیم دراتحاد با برخی ازتنظیمهای ارتجاعی اسال

ین اان رهبریکی ازو «سازمان رهائی»رهبرشکست خورد. داکترفیض  ( کهکابلکودتای باال حصار

جزه مع» به طرز داکترفیض کهند توسط دولت دستگیرشد  ودتاروزکدر اعضای آنی ازوتعداد کودتا

اسالمی  ارتجاعیاین سازمان با تنظیمهای همچنین .«کردفرار »داخل صدارت" در" اگسا اززندان« آسا

ه علیجمهوری اسالمی"" جبهه مبارزین مجاهد"را تشکیل داده وبا استراتیژیمتحد شده و"« میانه رو» 

 وارد جنگ شد.  «شوروی» وارتش سوسیال امپریالیسم رژیم مزدور

رژیم علیه درجنگ  "ا( -ل -)م"سازمان پیکاربرای نجات افغانستانتشکل انقالبی پرولتری 

ال ساخیردراین سازمان   .شرکت کرد« شوروی» ل امپریالیسمپرچمی ها وارتش سوسیا« خلقی»مزدور

شی بخ قرارگرفت.« شوروی» سوسیال امپریالیسم وارتش اشغالگردولت مزدور مورد ضربت (8538)

 مورد حمالت  جنایتکارانه مقاومت مردم  درجبهه جنگاعضای " سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" از

 .ه ومجبوربه ترک جبهه جنگ شدندقرارگرفت "جمعیت اسالمی" اعی اسالمی ازجملهاحزاب ارتج

« خلقی»ورژیم مزدور« شوروی» مپریالیسم جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه ارتش سوسیال ا

وسط ای مردم تپرچمیها توسط نیروهای ارتجاعی اسالمی به شکست کشانده شده وهمه قربانیها وفداکاریه

نتیجه  کهبه استقالل وآزادی ملی نرسیدند  نه اینکه وخلق مظلوم وستمدیده  افغانستان  آنها غصب شده

، «سازائی»  ،«خلقی» پرچمی ،ای آن تشکیل دولت اسالمی متشکل ازنیروهای خاین وجنایتکارجهادی

  اوضاع( میالدی و7118اکتوبر" ) 7سیاه روز "  وملیشه ای وطالبان  بوده وادامه ای آن «سفزائی» 

  بارشانزده سال اخیردرکشورمی باشد.وشرایط فاجعه باروجنایتبار

تهاجم  ( میالدی افغانستان را مورد7118" )اکتوبر 7" امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتو آن بتاریخ

ط داده  را سقو رژیم طالبانانستان  وویرانی دوباره کشورخلق افغهزاران تن ازکشتارنظامی قرارداده وبا

گروه متشکل از دولت مستعمراتی ودست نشاندهو شهر"بن" جرمنی را دایرکردهدر کنفرانس استعماری و

 ،متدوسی، حزب ملیشه ای رشید احزاب جهاد :جنایتکاروخاین به خلق وکشورازجمله ، های وطن فروش

 تکنوکرات،ی تعداد،«سوسیال دموکرات)افغان ملت(» حزب ،نادریمنصور ای سیدتشکل ملیشه 

ودیگرعناصروطن فروش وخاین  «ساما»،«سازمان رهائی»،ها سازائی ، پرچمیخلقی،بخشهای از

 ی شانزدهطودولت دست نشانده آنها امپریالیستهای امریکائی وناتو.ستعماروامپریالیسم تشکیل دادندانوکر

ن جنایات وهولناک تری به کشتارخلق افغانستان ادامه داده« جنگ علیه تروریزم»نامزیرسال اخیر

طالبان وحقانی گروه های  غارتگرانه  طرف دیگراین جنگ انجام داده ومی دهند. علیه آنهاواجحافات را 

ق خودشان وتحق وطبقاتی گروهی اهدافق تحق برای یک جهتاز وگلب الدین والقاعده وداعش هستند که
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تحت  مزمانه رافغانستان کهد تشکیل دولتی )فئودال کمپرادورهای حاکم برپاکستانواهداف   استراتیِژی

تحت ی دولت. بعبارت دیگر( می جنگندقرارداشته باشد پاکستان دولت تسلطزیرسلطه امپریالیسم و

تداوم این جنگ، دیگر جهتواز .داشت طالبان قرار "امارت اسالمی"چنانکه قیمومیت دولت پاکستان 

ی پایگاه های نظامی دایم اشغال نظامی وسلطه استعماری وایجاد تداوم برایرا وزمینه  تمسک

لیکن د. ندستیاب تابه اهداف منطقه ای شان آماده ساختهوناتو امپریالیستهای امریکائی برای درافغانستان

قربانی عمده این جنگ غارتگرانه خلق مظلوم افغانستان است که طی شانزده سال اخیرده ها هزارتن 

ون " نکوا ه های طالبان وحقانی وگلب الدینودولت پوشالی وگروتوسط امپریالیستهای اشغالگرآنها 

درداخل وخارج وصدها هزارتن شده  ومعیوب وهزاران تن آنها معلول ومی شوند کشته شدهداعش" 

 یهمپاله هات نشانده وگروه های طالبان ودیگرودولت دسمپریالیستهای اشغالگرا اند.کشورآواره شده 

وتولید تریاک وهیروئین وحشیش مبدل کرده وصدها  خشخاش مرکزکشت آنها افغانستان را به عمده ترین

  نتیجه این جنایت آنها است.درافغانستان د مخدرموا به هزارمعتاد

 با کودتای نافغانستاخلق  سیاه روزیهای حدود چهل سال اخیرعلیهو هولناک وفجایع وجنایات فواجع

جدی")  6در" « شوروی»وبا تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم  ( آغازگردید8537ثور" ) 7" ننگین 

ً تاکنون ادامه دارده وه وجنایتباری بخودگرفتبعاد خیلی گستردا (8531  . مردم افغانستان خاصتا

نیروها وگروه های جنایتکارومزدوربیگانه راکه طی چهل سال اخیربرآنها  این روشنفکران مردمی  باید

شناخته وفریب شیادیها وتبلیغات  د گری برآنها روادشته اند راستم وبیداوتجاوز جنایت کرده وانواع

رهمه طی شانزده سال اخی وامپریالیستهای اروپائی ابرقدرت امپریالیستی امریکا .خاینانه آنها را نخورند

 برهبری کرزی مزدور دردولت دست نشانده  ووطن فروش را گروه ها وعناصرخاین، جنایتکار این

 «دموکراسی»  جمع کرده وباترفندشاه شجاع چهارم( وعبد هللا مزدورشاه شجاع سوم( واشرف غنی ) )

جامعه » ازسه هزارنهاد حدود دوهزار" ان جی او" وبیشتشکیل و« یانتخابات»نمایشات وبرگزاری  

 اندهایب طبقاتی این این طریق حاکمیتاغوا کرده وازراافغانستان خلق ستمدیده وبه رمق رسیده  «مدنی

 .ادامه می دهندط استعماری واشغال نظامی کشورداده وبه تسل« مشروعیت» راخاین وجنایتکار

خلق  ورند.را نخ شان  نیرنگهای دشمنان ملی وطبقاتی شوند وبیش ازاین فریبخلق افغانستان باید آگاه 

 ستقالل وآزادیاهرگزامپریالیستهای غارتگروگروه های مزدورشان به آنها  ما باید درک کنند که

روشن ترین دالیل کارنامه  به ارمغان نمی آورند. ورفاه اجتماعی ، ترقیدموکراسی وحاکمیت ملی،

یکه  دردولت چه آنهای می باشد؛طی چهاردهه اخیر خاینجنایتکارو گروه های جنایتبارهمه اینخاینانه و

 کشورتسلط دهاتدربرمناطق وسیعی وچه گروه های طالب وحقانی وداعش که  دست نشانده جمع شده اند

 رهایفریب شعاوروشنفکران مردمی ومترقی بایدخلق همچنین توده های  وحامیان امپریالیست آنها. دارند

حزب -سازمان رهائی افغانستان»ی مانندپورتونیستی ورویزیونیستسازمانها وگروههای ا"مترقی"بظاهر

خان ودیگرهمسن« انادامه دهندگ -ساما»و« ساما »  ،«سازمان انقالبی افغانستان»،«همبستگی افغانستان

ری خدمت سرمایه داهستند که در وضدمردمی ی ضدانقالبیرا نخورند. اینها درماهیت تشکلها آنها

کنند. همچنین ده ها  و"روشنفکران" ناآگاه رااغوا می توده های خلقجهانی وامپریالیسم قرارداشته و

نظام فئودال  پایه های درجهت تحکیم وجوددارند که نسازمان ارتجاعی دیگردرافغانستاحزب و

وآزادی ودموکراسی مردم ومیهن ازمقوله های)کمپرادوری وسلطه امپریالیسم واستعمارفعالیت دارند و

ن اخلق ما خاصتاً روشنفکر .خلق ناآگاه رااغفال واغوا می نمایندسوء استفاده کرده وتوده های  وعدالت (

 نجات آنها ازاین سیاه یگانه راه  بیاموزند.ی جهان مبارزات انقالبی ومترقی خلقها مردمی باید ازتاریخ

قط . فاست واقعی م( -ل -) مک حزب انقالبی پرولتریتحت رهبری ی وانقالبی ، مبارزه مترقی روزیها

سلطه را درجهت طرد توده های خلق تواند مبارزات سیاسی ونظامیمی چنین نیروی است که 

ای اشغالگروسرنگونی دولت دست نشانده آنها وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع امپریالیسته
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خلق تحت  یکامل سلطه امپریالیسم ازکشوروپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وتشکیل  دولت دموکراتک

 رهبری کند.رهبری طبقه پرولتاریا 

 آنها!مرگ برامپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودولت دست نشانده  -

 مرگ برامپریالیسم وارتجاع بین المللی! -

 یملیشه ا ،«سازائی» ،پرچمی«خلقی»طن فروشخاین وو،جنایتکار هایمرگ برگروه -

 آنها!ودیگرهمپاله های 

 پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان! -

 (7162دسمبر 72)خورشیدی 6936جدی  6

 ) پوالد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


