درمحکومیت سیاه روزهای فاجعه بار" 7ثور" و" 8ثور"
کودتای سیاه وفاجعه بار"  7ثور" سال (  )1357خورشیدی یکی ازجنایتبارترین وخونین ترین رویدادها
درتاریخ معاصرافغانستان است که سیاه روزهای فاجعه باروخونین دیگری را برای خلق مظلوم
وستمدیده افغانستان درپی داشته وتا کنون ادامه دارد .عاملین این کودتای ضدمردمی ،گروه های
«خلقی» پرچمی ازحزب رویزیونیست «دموکراتیک خلق » وسرسپرده سوسیال امپریالیسم «شوروی»
بودند که درسایه حمایت جناحی ازدربارسلطنت خاندان نادر( سردارداوود) تالش می کردند تا ازطریق
( پارلمانتاریزم یا کودتای نظامی) قدرت دولتی را قبضه کرده وزمینه نفوذ وتسلط همه جانبه ابرقدرت
سوسیال امپریالیسم« شوروی» را درافغانستان ومنطقه فراهم سازند .افسران مربوط به این حزب
درارتش به کمک مستقیم " مستشاران نظامی دولت سوسیال امپریالیسم« شوروی» (جی  -آر -یو-
شاخه نظامی سازمان جاسوسی ک گ ب) درارتش دولت افغانستان دولت ،جمهوری ولی نعمت شان
( داوود) راسرنگون کرده وشخص اوهمه اعضای فامیل ونزدیکان وی دردولت رادرفردای کودتا بقتل
رساندند« .حزب دموکراتیک خلق» درکودتای (  26سرطان سال  ) 1352برهبری داوود شرکت کرد
ودرتمام ارکان دولت وی سهم گسترده داشت واکثریت اعضای سرویس استخباراتی «دولت جمهوری»
داوود بنام« مصئونیت ملی» رااعضای باند های«خلقی» وپرچمی تشکیل می دادند که درگرفتاری
وزندان وشکنجه وقتل مخالفین دولت سهم گسترده داشتند .همچنین تعداد زیادی ازاعضای «حزب انقالب
ملی» داوود را «خلقی» پرچمی ها تشکیل می دادند .تا زمانیکه داوود وابستگی شدیدی به سوسیال
امپریالیسم«شوروی» داشته وبه "دوستی خلل ناپذیر" آن اعتماد داشت ؛ رویزیونیستهای «خلقی»
پرچمی رژیم تحت رهبری اوراآرایش داده ودرجهت حراست ازآن جان فشانی می کردند« .حزب
دموکراتیک خلق افغانستان» که بعداً به «حزب وطن » تغییرنام داد برخالف ادعای بنیان گذاران
ودیگراعضای آن که خودرا «مارکسیست -لنینیست» می خواندند وکاذبانه شعار«انقالب» و«دفاع
ازمنافع » طبقات خلق را بلند کردند؛ به لحاظ خط ایدئولوژیک-سیاسی یک حزب رویزیونیستی ،حزب
بورژوائی ارتجاعی ومزدورسوسیال امپریالیسم«شوروی» بود.اعضای این حزب راعمدتا ً
«روشنفکران» تعلق طبقه خرده بورژوازی شهری وروستائی و« روشنفکران» تعلق طبقات فئودال
وکمپرادوروفرزندان مامورین عالی رتبه دولت تشکیل می دادند .این حزب دربدوتشکیل باشعارهای
بظاهر«مترقی»،تعدادی از« روشنفکران» تعلق طبقات خلق رانیزکرد  .لیکن ازسال  1347خورشیدی
که" سازمان جوانان مترقی" منحیث یک سازمان انقالبی پرولتری(م -ل -ا) وجریان دموکراتیک
نوین(شعله جاوید) تحت رهبری اش فعالیتهای انقالبی ومترقی علنی رادرسطح جامعه آغازکرد،ماهیت
بورژوائی وضدانقالبی این حزب وسرسپردگی آن به سوسیال امپریالیسم « شوروی» را بطورگسترده
برای روشنفکران مترقی مردمی وخلق افغانستان معرفی کرد.
با انجام کودتای "  7ثور" وغصب قدرت سیاسی توسط باندهای «خلقی» پرچمی ،شبحی ازاختناق
واستبداد وفاشیسم برکشورسایه افگند .اینها کودتای خودرا«انقالب» خواندند؛ البته کلمه ومفهوم "انقالب"
هم ماهیت طبقاتی دارد واین «انقالب» درماهیت ارتجاعی بود ودولت آن نیزماهیتا ً ضدانقالبی
وضدخلقی بود .بهمین ترتیب همه نقشه ها وبرنامه های این دولت که زیرنام چند رفورم( ازجمله رفورم
ارضی) اعالن وانجام گردید ،نه درجهت تأمین منافع واقعی خلق افغانستان که درجهت تأمین منافع
طبقه بورژوازی بوروکرات که قدرت سیاسی را دردست داشت وسوسیال امپریالیسم « شوروی» طرح
ریزی وعملی می گردید .این حزب ودولت با گذشت اندک زمان با اعمال ورفتاروحشیانه اش عمالً
ماهیت ضدانقالبی وضدمردمی اشرابرای توده های خلق آشکارساخت.ازآنجاییکه این دولت فاقد پایه
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مردمی بود وبربخشهای ازطبقات واقشارارتجاعی جامعه وبه ابرقدرت سوسیال امپریالیسم « شوروی»
اتکاء داشت؛ لذا ازهمان ماه های اول حیات ننگینش به استبداد وفاشیسم متوسل شده ومخالفین سیاسی
اش ازطیفهای مختلف راوحشیانه موردحمله وسرکوب خونین قرارداد.بزرگترین نیروی سیاسی انقالبی
ومترقی درکشورمنسوبین جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) بود که مورد حمله جنایتکارانه رژیم
کودتائی قرارگرفت .رژیم خونخوارصدها وهزاران تن ازاعضا وهواداران این جریان سیاسی مردمی
راگرفتارکرده ووحشیانه بقتل رساند وصدهاتن دیگررادرزندانهای طوالنی مدت شکنجه کرد .بهمین
صورت تعدادزیادی ازسایرگروه ها واشخاص آزادی خواه ومیهن دوست را بقتل رسانده ویا درزندانها
شکنجه کرد.
با شدت گرفتن استبداد ووحشت ازجانب رژیم کودتائی وگسترش تعقیب وگرفتاری و زندان وشکنجه
واعدام درجامعه ؛ نارضائی عمومی وتنفروانزجارمردم علیه رژیم نیزحدت ووسعت یافته وزمینه برای
شورشها وقیامهای خود جوش توده های مردم دربخش بزرگی ازکشورآماده گردید .بزرگترین وخونین
ترین آنها" قیام  24حوت" سال(  )1357خورشیدی دروالیت هرات بود .دراین روزبا وجودیکه ماشین
سرکوب دولت صدهاتن را کشته ویامجروح ساخت؛ لیکن توده های مردم چنان به خشم آمده بودند که
وحشت وکشتاررژیم کمترین اثری برآنها نداشته وبی باکانه وبا شجاعت تمام به شورش ادامه داده
وحاکمیت پوشالی را دروالیت هرات سرنگون کردند .بعبارت دیگردرآن روزطوفانی ازخشم خلق برپا
گردید ورژیم مزدوررادراین والیت طی یک روزدرکامش فروبرد .بهمین صورت مردم والیت بادغیس
قیام کرده وبا کشته وزخمی شدن صدها تن آنها حاکمیت ننگین رژیم را دراین والیت سرنگون کردند.
لیکن رژیم مزدورکودنانه قیام مردم دروالیتهای هرات وبادغیس رابه قدرتهای بیرونی نسبت داد.
درحالیکه ماهیت وخصلت ضدمردمی وضدملی دولت کودتائی ومیزان شدت ووسعت فشاراعمال
جنایتکارانه رژیم علیه نیروهای سیاسی مردمی ومترقی وآزادی خواه وتوده های خلق موجب اصلی
این قیامها وشورشها درکشوربود .ازآنجاییکه این قیام سراسری فاقد رهبری مردمی مترقی بود؛ دولت
مزدوربکمک حامیان سوسیال امپریالیست آن با لشکرکشی به هرات مردم مظلوم وبیدفاع رااززمین
وفضا مورد حمالت وتوپ وتانک ومسلسل وطیارات بمب افکن قرارداده وبا کشتاربیش ازبیست هزارتن
این قیام را وحشیانه سرکوب کرد .رژیم جنایتکاربعد ازسرکوب قیام مردم چون سگان دیوانه دروالیتهای
هرات وبادغیس به جان مردم افتاده وچندین هزارتن را «بجرم» شورش ویا حمایت ازآن بدون محاکمه
اعدام کرده ویا درزندانهای مخوف تحت شکنجه های وحشیانه وغیرانسانی قرارداد .با سرکوب وحشیانه
شورشهای خودجوش درهرات وبادغیس صدها تن ازمردم سالح برداشته وجنگ چریکی راعلیه دولت
جنایتکارآغازکردند وهزاران فامیل مجبوربفرارازکشورشدند .بهمین صورت دردیگروالیات کشورتوده
های خلق علیه استبداد وفاشیسم دولت خونخوارقیام کرده وسالح برداشتند وجنگهای گوریالئی را علیه
آن شروع کردند .با اوجگیری وگسترش جنگهای چریکی علیه دولت؛ حمالت وحشیانه دولت علیه مردم
شدت یافته وبه دستگیری وزندان وشکنجه واعدامهای بدون محاکمه دستیازید .دولت رویزیونیستهای
«خلقی» پرچمی ازشورش وقیام ونا رضائی وتنفرتوده های مردم علیه آنها چنان به وحشت افتاده بود
که اظهارکوچکترین نارضائی درجامعه را به مرمی تفنگ ویا توپ وتانک وزندان وشکنجه پاسخ
می داد .این وضعیت گویای روشن بی پایگی ،ضعف ووحشت رژیم ازمردم بود که درابتدابا شعارهای
فریبنده ومیان تهی خودرا«حامی» کارگران ودهقانان وسایرزحمتکشان می خواند .لیکن باگذشت
هرروزازعمرنکبتباررژیم کودتائی وشدت اعمال فاشیستی آن علیه خلق واشخاص ونیروهای مترقی
وآزادی خواه ،مخالفت ومبارزه مسلحانه علیه رژیم حدت وگسترش یافته ورژیم کنترول اش را
بربخشهای زیادی ازکشورازدست داد .دراین مدت صدها هزارتن ازمردم افغانستان ازشدت وحشت
رژیم مجبوربه ترک وطن شده ودرکشورهای پاکستان وایران آواره شده ودراین کشورها بافقروتنگدستی
2

وبیماری وبیسوادی وانواع مشکالت گرفتارآمدند .رژیم مزدوربا تمام کشتاروجنایاتی که طی یکسال
وهفت ماه علیه خلق افغانستان انجام داد ،نتوانست آنهارابه تسلیم وادارد وخود رژیم درزیرضربات
نظامی توده های خلق وامواج نارضائیهای گسترده درسراسرکشوردرپرتگاه سقوط قرارگرفت.
سوسیال امپریالیسم « شوروی» بتاریخ "  6جدی" سال  1358خورشیدی با ارتش ( )120هزارنفری
به افغانستان لشکرکشی کرد تا رژیم محتضرمزدورانش را ازسقوط نجات داده وسلطه استعماری اش
را برافغانستان برقرارکند .لیکن برخالف تصورات واهی سردمداران سوسیال امپریالیسم« شوروی»
 ،مردم افغانستان که کارنامه درخشانی ازمقاومت ومبارزه علیه متجاوزین وسلطه گران خارجی دارند
(ازجمله سه جنگ معروف آنها علیه ابرقدرت استعماری وامپریالیستی بریتانیای کبیردرقرن نزدهم
واوایل قرن بیستم وتحمیل شکست خفتباربرارتش این ابرقدرت جهانخوار)،دربرابرارتش ابرقدرت
سوسیال امپریالیسم «شوروی» (که ازکمک وحمایت اردوگاه سوسیال امپریالیستی وکشورهای اقمارش
مقاومت
جنگ
وجبهات
شده
بسیج
ازقبل
وبیش
نیزبرخورداربود)،نهراسیدند
رادرسراسرکشوربوجودآورده وسرزمین افغانستان رادرزیرپای ارتش فاشیست ومتجاوزروسی به
مجمری مبدل کردند .بااشغال نظامی وتسلط استعماری سوسیال امپریالیسم« شوروی» برافغانستان،
تضادخلق افغانستان با سوسیال امپریالیسم «شوروی» ودولت دست نشانده اش بیش ازپیش حدت یافت
وخلقهای ملیتهای مختلف افغانستان دفاع ازمیهن وکسب استقالل آن راوجیبه ملی خویش دانسته وبا تمام
نیرودربرابرارتش اشغالگروسلطه استعماری سوسیال امپریالیسم«شوروی» وحاکمیت دولت مزدورآن
به جنگ مقاومت ادامه دادند .درآن زمان ارتش اشغالگرعمالً اداره دولت پوشالی درکابل را دردست
گرفته وببرک« کارمل» (شاه شجاع دوم) ودیگررهبران واعضای حزب ودولت پوشالی چون مزدوران
حقیروفرومایه تحت فرمان آنها عمل می کردند .دراین مرحله اشغالگران روسی ودولت دست نشانده
هرچه گسترده تربه سرکوب خونین خلق افغانستان پرداخته ودست گیری وزندان وشکنجه واعدام را
هرچه بیشترانجام داده ودسته دسته ازآزادی خواهان را به جوخه های اعدام سپرده ویا زنده بگورکردند.
ارتش جنایتکارسوسیال امپریالیسم«شوروی» ورژیم دست نشانده ،شنیع ترین جنایات وتجاوزات وانواع
ستم ومظالم را طی چهارده سال علیه خلق مظلوم افغانستان مرتکب شدند.بیش ازیک ونیم میلیون تن
را بقتل رسانده وصدهاهزارتن رامعلول ومعیوب کرده وحدودپنج میلیون تن مجبوربه فرارازکشورشدند.
ارتش اشغالگرروسی با بمبارانهای وحشیانه هزاران قریه را ویران کرده وهزاران جریب زمین زراعتی
وباغهای میوه را به آتش کشیدند .ارتش اشغالگرودولت دست نشانده آنها بیش ازده میلیون مین ضد
نفرووسایط را درسراسرخاک افغانستان غرس وتعبیه کرده که طی حدود چهاردهه اخیرهزاران تن
ازتوده های مردم خاصتا ً اطفال کشته ومعلول شده اند این یکی دیگرازجنایات هولناک ارتش
اشغالگر«شوروی» ودولت مزدوردرافغانستان است .اینست مختصری ازجنایات سبعانه سوسیال
فاشیستهای جنایتکارورژیم فاشیستی باندهای« خلقی » پرچمی « ،سازائی»علیه خلق افغانستان .به
این صورت تمام اعضای «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» یا «حزب وطن» وسایرسازمانها
واحزاب نوکرسوسیال امپریالیسم « شوروی» ازجمله« سازا» «،سفزا» «،کجا»» «،حزب عدالت
دهقانان» «،جبهه ملی پدروطن» و« حزب اسالمی افغانستان» به ترتیب موقعیت حزبی ومقام دولتی
آنها درتصمیمگیریها وانجام این جنابات مخوف خاصتا ً درارتش ،پولیس وپولیس مخفی(اگسا ،کام وخاد)
ودستگاه قضائی رژیم درارتکاب این همه جنایات هولناک علیه خلق افغانستان وخیانتهای سنگینی که به
خلق وکشورانجام داده اند ،مسئول هستند .وهیچ فرد با احساس وبا وجدانی درافغانستان جنایات هولناک
 ،وطن فروشی ومظالم وستمهای این باندهای مزدوروجنایتکاروباداران سوسیال فاشیست آنها را که
طی یک ونیم دهه برخلق افغانستان رواداشته اند ،هرگزفراموش نخواهد کرد .دولت دست نشانده
امپریالیستهای امریکائی و" ناتو" که متشکل ازگروه های جنایتکاروخاین «خلقی» پرچمی ،جهادی،
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ملیشه ای وسایرعناصروگروه های جنایتکارووطن فروش می باشد ،طی هژده سال اخیربحث
وگفتگوونگارش مطالب درباره جنایات وخیانتهای این گروههای تبهکاروضدبشرعلیه خلق افغانستان
طی چهل سال اخیررادرمطبوعات ورسانه های دولتی و«غیردولتی» ممنوع کرده وباین صورت
نسلهای جوان کشوردرباره این همه جنایات هولناک این گروه های خاین ووطن فروش وباداران خارجی
آنها اطالع الزم را ندارند؛ لیکن این دارودسته های جانی وخاین وباداران امپریالیست آنها بهیچ صورت
نمی توانند تاریخ جنایات شان را ازنسلهای حال وآینده درافغانستان ویا درسطح جهان مخفی کنند.
با وقوع کودتای سیاه "7ثور" وبعدآغازشورشها وقیامهای خود جوش توده های خلق افغانستان علیه
شرایط خفقان واستبدادوفاشیسم رژیم کودتائی؛گروه های ارتجاعی اسالمی که درپاکستان وایران
درزیرچترحمایت دولتهای ارتجاعی پاکستان وایران قرارداشتند وهمچنین با برخورداری از«کمکهای»
تسلیحاتی ومالی وحمایتهای سیاسی ازجانب قدرتهای امپریالیستی غربی خاصتا ً ابرقدرت امپریالیستی
امریکا وامپریالیسم انگلستان ودولت ارتجاعی عربستان سعودی توانستند خودرا برجنگ توده های مردم
علیه دولت «خلقی» پرچمی ها وبعد جنگ مقاومت خلق افغانستان علیه ارتش اشغالگرسوسیال
امپریالیسم« شوروی» تحمیل کنند .گروه های ارتجاعی اسالمی مزدورارتجاع وامپریالیسم بنا برماهیت
ایدئولوژیک وسیاسی وخصلت طبقاتی ارتجاعی شان منحیث نمایندگان طبقات فئوال وکمپرادور ،جنگ
مردم افغانستان را که برای سرنگونی حاکمیت دولت مزدوروطرد سلطه استعماری سوسیال امپریالیسم«
شوروی» وکسب استقالل کشوروآزادی ملی آغازکرده بودند ،خاینانه «جنگ علیه کمونیسم» تبلیغ کرده
وطبق استراتیژی واهداف طبقاتی ارتجاعی شان،جنگ مقاومت مردم را ازمسیراصلی آزادی خواهانه
ای آن منحرف کردند .بهمین صورت دولتهای ارتجاعی منطقه وکشورهای امپریالیستی غربی خاصتا ً
ابرقدرت امپریالیستی امریکا به بهانه «حمایت» ازجنگ مقاومت مردم افغانستان استراتیژی واهداف
خودرا تعقیب می کردند ،یعنی ضربت زدن هرچه بیشتربه ابرقدرت رقیب سوسیال امپریالیستی
وتضعیف آن .احزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی بنا براندیشه وتفکرارتجاعی وضدمردمی شان،
درشرایط جنگ شنیع ترین جنایات وتجاوزات راعلیه خلق مظلوم وستمدیده افغانستان مرتکب شدند.
اگر توده های خلق درشهرهازیرسلطه وستم ومظالم وجنایات وتجاوزات رژیم مزدور«خلقی» پرچمی
ها وارتش متجاوزوجنایتکارسوسیال امپریالیسم «شوروی» قرارداشتند  ،درروستاها که عمدتا ً عرصه
جنگ مقاومت مردم بود درزیرسلطه وحاکمیت قوماندانهای مربوط به احزاب ارتجاعی اسالمی رنج
وعذاب می کشیدند .احزاب ارتجاعی اسالمی خاصتا ً جناح «اخوان» وعلی الخصوص حزب اسالمی
گلب الدین تعدادزیادی ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین رادرجبهات جنگ ودرکشورپاکستان ،
جنایتکارانه بقتل رساندند .تعداد زیادی ازقوماندانهای جبهات جنگ این احزاب درمناطق تحت کنترول
شان انواع جنایات ضدبشری ازقتل وتجاوزرامرتکب شدند .اکثریت قاطع آنها اخاذی ازمردم فقیرومیانه
حال را به پیمانه گسترده انجام داده وعده ای با شبکه های مواد مخدررابطه داشته وازاین طربق صاحب
ثروتهای هنگفتی شدند .تعدادی ازسردسته های جنگی مربوط به احزاب اسالمی که عناصرلومپن بودند
درمناطق تحت کنترول شان شنیع ترین اعمال جنایتکارانه ازقتل وتجاوزودزدی واخاذی مرتکب شدند.
همه رهبران وقوماندانهای احزاب اسالمی درشرایط جنگ ودردوران حاکمیت "دولت اسالمی" شان
ازدزدی وغارت وچپاول درشهرها ورشوه های منابع امپریالیستی وارتجاعی وفروش سالح وغصب
اراضی واموال دولتی هرکدام آنهاصاحب دهها وبرخی صدهامیلیون دالرشده ویک قشربزرگی
ازکمپرادوربوروکراتهارا تشکیل داده وبعالوه هریک آنها صاحب صدها جریب زمین وباغ وخانه ها
وویالهای مجلل شده اند .تعدادی ازاین قوماندانها ازفروش محصوالت معادن کشورازجمله احمدشاه
مسعود ومولوی حسین ودارودسته های آنها صاحب ثروتهای کالنی شده اند .چنانکه تعدادی ازعالی
رتبه های عسکری وملکی ازرژیم مزدور«خلقی» پرچمی ها وجنرالهای ارتش« شوروی» درافغانستان
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با شبکه های مواد مخدر(تریاک) رابطه داشته وعمدتا ً جهت انتقال این مواد به مشتریان داخلی وخارجی
شان درمرزهای کشورازهلیکوپتروتانک استفاده می کردند .این جنگ چهارده ساله که برای میلیونها
تن ازخلق مظلوم وستمدیده افغانستان مصیبت آوروفاجعه باربود وصدها هزارتن جانهای خودرا ازدست
دادند وصدها هزارتن دیگرمعلول ومعیوب شدند وهزاران فامیل به فالکت وادباروکشیده شده وبه خاک
سیاه نشستند وچندین میلیون تن درکشورهای پاکستان وایران آواره شده وسالهای طوالنی درشرایط
فقروبیچارگی وانواع مصائب ودردورنج گرفتارآمدند؛ لیکن این جنگ برای مشتی خاین وجنایتکارووطن
فروش ورهزن وغارتگرازرهبران وقوماندانهای جهادی «پربرکت» بوده وبه ثروتهای کالن وزندگیهای
اشرافی رسیدند.ونیزطی هژده سال اخیردرسایه ارتشهای امپریالیستهای امریکائی واروپائی به مقامات
بلند دولتی تکیه زده وبرمقدارثروتهای خود واطرافیان شان ازطریق رشوه و دزدی وغصب وغارتگری
افزوده اند.
سوسیال امپریالیسم «شوروی» با لشکرکشی واشغال نظامی وتسلط استعماری نتوانست خلق افغانستان
را به انقیاد وتسلیم وادارد ودرمدت ده سال ضربات سنگین نظامی را متحمل شده وبا حدود بیست
هزارتن کشته وپنجاه هزارتن مجروح ومعلول جسمی وروانی درمیدان نبرد نظامی دربرابرخلق
افغانستان شکست خورد ودراخیردهه هشتاد میالدی باتبانی با امپریالیسم امریکا وامضای « قرارداد
ژنیو» با سرافکندگی خاک افغانستان را ترک کرد .این شرایطی بود که سوسیال امپریالیسم« شوروی»
به ورطه بحران همه جانبه ودرپرتگاه انحطاط وسقوط قرارگرفته بود وبیش ازاین پرداخت مصارف
گزاف جنگ جنایتکارانه ومصارف دولت مزدوردرکابل برایش ممکن نبود .با فروپاشی سوسیال
امپریالیسم«شوروی» و«بلوک شرق» تحت رهبری اش دراوایل دهه نود میالدی؛ دولت مزدوربرهبری
جالد مشهور" داکترنجیب هللا" نیزدچاربحران شده ودرورطه فروپاشی قرارگرفت وبراساس مراودات
ورابطه های پنهانی وامضای"پروتوکولهای همکاری وعدم تعرض"باتعدادزیادی ازرهبران
وقوماندانهای احزاب "چهادی" ازجمله جمعیت اسالمی ربانی  -مسعود ،حزب اسالمی گلب الدین وحزب
وحدت اسالمی ودیگران ،رهبری دولت پوشالی رابه رهبران احزاب اسالمی تسلیم کرده وخود درآن
شرکت کردند .احمدشاه مسعود براساس روابط پنهانی که با دولت مزدوروارتش اشغالگر« شوروی»
داشت درماه مارچ سال (  )1983میالدی علنا ً با آنها" پروتوکول تسلیمی" امضاکرد که تا سقوط دولت
مزدوربه آن متعهد ماند .باین صورت اومهمترین شاهراه انتقال نفرات ارتش وسازوبرگ نظامی
وموادسوخت ودیگرضروریات ارتش اشغالگرودولت مزدورآن باهزینه کم برای آنها مصئون نگهداشت
تا درسراسرکشورخلق افغانستان را سرکوب وکشتارنمایند .همچنین احمدشاه مسعود چندین تن ازمنسوبین
جریان دموکراتیک نوین ودیگرافراد آزادی خواه رادرجبهات جنگ درمناطق تحت نفوذش جنایتکارانه
بقتل رساند .تسلیمی ومعامله احمد شاه مسعود با دولت مزدوروارتش اشغالگر«شوروی» این دشمنان
عمده خلق افغانستان نیزبزرگترین خیانت ملی است که مرتکب گردید.
بتاریخ "  8ثور" سال (  )1371خورشیدی "دولت اسالمی" متشکل ازگروه های "جهادی" و "پرچمی
خلقی ،سازائی ،ملیشه ای" برهبری صبغت هللا مجددی تشکیل گردید .اینها "  8ثور" را روزپیروزی
« انقالب اسالمی» خود خواندند درحالیکه درواقعیت برای مردم ستمدیده وبالکشیده افغانستان سیاه
روزدیگری درتاریخ معاصرکشورشان بودکه فواجع جنایتباردیگری رادرپی داشت.دولت اسالمی
دراولین اقدام جنایتکارانه وخاینانه اش «عفوعمومی» تمام جنایتکاران «خلقی» پرچمی« ،سازائی» ،
ملیشه ای واحزاب ارتجاعی اسالمی را اعالم کرد .ازآنجاییکه دولت اسالمی بنابرساختارگروهی اش
دارای تضادهای درونی زیادی بود ،یعنی تضاد منافع بین گروه های مختلف جهادی ،ملیشه های دوستم
وملک ومنصورنادری ،گروه های «خلقی» پرچمی که هرکدام ویا هرچند تائی ازآنها درنوکری
وسرسپردگی به کشورهای مختلف امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی منطقه قرارداشتند وبرسرتقسیم
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مقامهای دولتی وتشکیل دولت متحد ویکپارچه به توافق نرسیدند وجنگ خونین وجنایتکارانه بین آنها
آغازگردید .این گروه های ارتجاعی جانی ومزدوربیگانه بااشتعال جنگ جنایتکارانه ،
چنگیزوارشهرکابل رابه ویرانه مبدل کرده وبیش ازهفتاد هزارن تن را کشتند وصدها هزارتن
ازباشندگان شهرکابل را مجبوربه آوارگی کردند ،دارائیها واموال وامالک دولتی را چوروچپاول کرده
وباشندگان شهرکابل را غارت کردند وموارد زیادی ازتجاوزبه عنف انجام دادند .همچنین هریک ازاین
احزاب وقوماندانهای مربوطه آنها بروالیت مختلف کشورامارتها وحکومتهای کوچک محلی تشکیل
داده وبه چوروچپاول وغصب وغارت اموال ودارائیهای دولتی ومردم دست زدند.درسراسرکشورملوک
الطوایفی برقرارکردند،امنیت ومصئونیت درکشورازبین رفت وراههای مواصالتی کشورتوسط قطاع
الطریق ها اداره می شد .مردم افغانستان که تصورمی کردند ازسلطه حکومت فاشیستی «خلقی» پرچمی
وسلطه استعماری باداران روسی آنها ظاهراً"خالصی" یافته اند که ناگهان دچاروحشت دولت اسالمی
متشکل از"برادران ورفقا"شدند ودوردیگری ازجنگ وغارتگری وکشتاروجنایت وستمگری واستبداد
ونا امنی درکشورآغازشده وبرای مدت پنج سال ادامه یافت.
دولت های پاکستان وایران درمنطقه که درجریان جنگ مردم افغانستان علیه رژیم« خلقی» پرچمی
ها وجنگ مقاومت علیه ارتش سوسیال امپریالیسم «شوروی» حامی وهدایتگرگروههای ارتجاعی
اسالمی« هفتگانه» و« هشتگانه» بودند ،هدف نفوذ وتسلط گسترده برافغانستان را درآینده داشتند .ولی
گروه های جهادی تحت فرمان دولت پاکستان ازجمله حزب اسالمی گلب الدین ،محاذملی اسالمی
وحرکت انقالب اسالمی که به آن وفادارمانده بودند ،نتوانستند بردولت اسالمی تسلط حاصل کنند؛ زیرا
جمعیت اسالمی ربانی -مسعود ،خلقی پرچمیها ،ملیشه های رشید دوستم وملک ،حزب وحدت
اسالمی،حرکت اسالمی وجبهه ملی نجات افغانستان بردولت اسالمی اکثریت داشتند که دروابستگیهای
منطقه ای بیشتربه سرسپردگی کشورهای ایران ،هند وامپریالیسم فدراسیون روسیه قرارگرفته بودند
ودولت پاکستان چون سابق به آنها اعتماد نداشت؛ ازاینروبه کمک مالی عربستان سعودی وحمایت
امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای اروپائی ،گروه اسالمی بنام" تحریک اسالمی طالبان "را سازمان داده
وجهت گرفتن قدرت سیاسی درافغانستان وارد صحنه کردند" .تحریک اسالمی طالبان" دراتحاد با
نیروهای نظامی "حرکت انقالب اسالمی" برهبری مولوی نبی محمدی ،جناحی ازنظامیهای «خلقی ها»
برهبری شهنوازتنی ،ملیشه های ارتش پاکستان ،طلبه های مدارس دینی مربوط "جمعیت العلما" پاکستان،
نیروهای القاعده برهبری اسامه بن الدن وچند گروه اسالمی دیگرپاکستانی طی سه – چهارسال توانستند
حدود هشتاد درصد خاک افغانستان را ازکنترول دولت اسالمی خارج کرده و"امارت اسالمی" را اعالم
کردند .درآن شرایط افغانستان منحیث کشوری نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ،عمالً تحت قیمومت دولت
پاکستان نیزقرارگرفت.
امارت اسالمی قرون وسطائی طالبان قوانین واحکام شریعت اسالم را مرعی االجرا قرارداد؛ حجاب
اسالمی را برای زنان اجباری کرد؛ دروازه های مکاتب وپوهنتون را برای دختران بست وزنان را
ازحق کارکردن دراداره های دولتی ونهادهای خصوصی ممنوع کرده وحرکت زنان دربیرون ازمنزل
بدون همراهی با « محرم شرعی» را منع کرد واجرای « حد شرعی» ازجمله شالق زدن واعدام
زنان « متهم» درمالی عام را عملی ساخت ،پولیس مذهبی « امربه معروف ونهی ازمنکر» زنان را
دربیرون ازمنزل بخاطر« بدحجابی» شالق کاری کرده وبه آنها ناسزا وفحش می گفت ومردان عمدتا ً
بخاطر" کوتاهی ریش " و" ترک نماز" شالقکاری واهانت می شدند .مکاتب وپوهنتون را برای پسران
اکثراً به مدارس دینی تغییرماهیت داد؛ با تطبیق واجرای احکام وقوانین شرعی مجازاتها ازجمله قصاص
بشکل ذبح انسان ،سنگسار ،زیردیوارکردن ،وقطع دست وپای «متهمین» را اجراء می کرد.باین ترتیب
فضای ازرعب ووحشت را درجامعه مستولی کرده که هیچ فردی را یارای کوچکترین حرکت واعتراض
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دربرابراعمال جنایتکارانه ووحشیانه وضدانسانی امارت اسالمی نبود .وباین صورت «امنیت
گورستانی» درکشوربرقرارساخت؛ انجام فرایض دینی با جبرواکراه باالی مردم تعمیل می گردید؛
زندگی حصوصی مردم درتمام عرصه ها توسط پولیس مذهبی تعقیب وکنترول می شد؛ آزارواذ یت
مردم وته الشی خانه ها زیرنام" ضبط سالح ومهمات" پیوسته صورت گرفته ووجه نقد واشیاء قیمیتی
آنها به سرقت برده می شد ؛ تعقیب و زندان وشکنجه اقلیتهای ملی خاصتا ً ازتعلق گروه های مخالف
آنهادر( اتحادشمال) درسطح گسترده انجام می دادند؛ این نیروی ددمنش با تحجرفکری وجهالت سعی
داشت تا جلوهرنوع پیشرفت علمی وترقی اجتماعی واقتصادی را درجامعه سد کند؛ این نیروی عقب
افتاده ومزدوربیگانه هدف داشت آنچه مربوط به تاریخ وفرهنگ وتمدن قدیم این سرزمین است
محوونابود سازد و به تخریب ونابودی آثارتاریخی قبل ازاسالم اقدام کرده وپیکره های بودا دربامیان
وموزیمهای کشوررا منهدم کرد؛ چندین مورد ازقتل عام مردم تعلق ملیت هزاره درمناطق مرکزی
کشور؛ سوختاندن اراضی وباغهای مردم دروالیات پروان وکاپیسا وکوچ اجباری مردم این والیات
وکشتارصد ها انسان بیگناه دروالیت مختلف کشورمواردی هستند ازجنایات ضدبشری وضدملی این
وحشیهای تاریک اندیش .درزمان حکومت وحشت طالبان توده های خلق ازتعلق ملیتهای غیرپشتون
عالوه برتحمل فشارستم ملی امپریالیستی ودولت پاکستان وستم طبقات فئودال وکمپرادور؛ زیرستم ملی
شئونیستی(«ملیت پشتون») نیزقرارداشتند .وهمچنین ستم مذهبی علیه پیروان مذهب شیعه واهل هنود
وسیک کشور) نیزاعمال می کردند .موارد متذکره فوق گوشه ای است ازجنایات ضدبشری وضد ملی
امارت اسالمی طالبان که دردوران حکومت سیاه ووحشتبارشان علیه خلق مظلوم وبیدفاع افغانستان
انجام دادند.
باوقوع حادثه «تروریستی» (11سپتمبرسال  2001میالدی) درامریکاوفروپاشی برجهای مرکزتجارت
جهانی و«نا فرمانی» رژیم طالبان ازتحویل اسامه بن الدن به دولت امریکا (که گروه اورا مظنون
اصلی این حادثه می دانست)  ،رژیم طالبان مورد غضب امپریالیستهای امریکائی قرارگرفت .وقوع
حادثه " 11سپتمبر" همچنین بهانه وتمسکی برای امپریالیسم امریکا شد تا درجهت تحقق استراتیژی
واهداف غارتگرانه آشکارو پنهان اش دراین منطقه آسیا اقدام کند .امپریالیستهای امریکائی ومتحدین "
ناتو" آن زیرعنوان « جنگ علیه تروریسم» افغانستان رامورد تهاجم نظامی قرارداده ورژیم امارت
اسالمی طالبان را سقوط دادند .گروه های " ائتالف شمال" که بنام دولت اسالمی حدود بیست درصد
خاک افغانستان را درکنترول داشتند وشکستهای سنگین نظامی ازجانب نیروهای امارت اسالمی طالبان
متحمل شده بودند ،درخدمت ارتشهای متجاوزواشغالگرامپریالیستهای امریکائی و"ناتو"قرارگرفته
ودرکشتارخلق وویرانی کشورسهم گرفتند .امپریالیستهای امریکاو"ناتو" دراین تهاجم نظامی وحشیانه
وجنایتکارانه چندین هزارتن ازمردم بیگناه را بقتل رسانده وویرانیهای گسترده ای رابراین کشورویرانه
ببارآوردند .امپریالیستهای غارتگروجنایتکارامریکائی و"ناتو" افغانستان را اشغال نظامی کرده وبه
سلطه استعماری درآورده و برای اغوای افکارعامه درافغانستان وجهان ،کنفرانس شهر" بن " آلمان
را ظاهراً زیررهبری « ملل متحد» دایرکرده ودولت دست نشانده ای را تشکیل کردند .دردولت دست
نشانده برهبری کرزی مزدور(شاه شجاع سوم) ،گروه های"  8ثور"ی و" 7ثور"ی ،تعدادی
ازتکنوکراتهای خود فروخته  ،رویزیونیستهای« سازمان رهائی افغانستان -راوا» (که درکنفرانس " بن
" نیزشرکت داشت واکنون زیرنام «حزب همبستگی افغانستان» فعالیت می کند)  ،رویزیونیستهای تسلیم
طلب«ساما» ،شئونیستهای «حزب سوسیال دموکرات (افغان ملت)» ودیگرعناصرهمسنخ آنها دردولت
دست نشانده استعماروامپریالیسم شرکت کردند .امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"ودولت دست نشانده طی
مدت هژده سال اخیربنام «جنگ علیه تروریسم» ده ها هزارتن ازمردم مظلوم افغانستان را بقتل رسانده
وهزاران تن را معلول کرده وانواع جنایات واجحافات راعلیه آنها انجام داده اند .ابرقدرت امپریالیستی
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امریکا و"ناتو" زیرنام « جنگ ضد تروریستی» به تعداد (  )150هزارارتش درافغانستان پیاده کردند
که همین تعداد تا سال(  )2016درافغانستان حضورداشتند.
با سقوط "امارت اسالمی"؛ طالبان ودیگرگروه های اسالمی متحد آنها به پاکستان رفته وتحت حمایت
دولت وارتش پاکستان قرارگرفتند .این گروه های مزدورباردیگرتوسط " آی ا س آی" ارتش پاکستان
مسلح شده ودرسال( )2004جنگ چریکی را تحت رهبری" آی اس آی" ارتش دولت پاکستان علیه
ارتشهای اشغالگروارتش دولت دست نشانده زیرنام اعاده حاکمیت " امارت اسالمی طالبان" آغازکردند
که تا کنون ادامه دارد .این گروه ها طی یک ونیم دهه اخیرهزاران تن ازمردم افغانستان رابقتل رسانده
ویا معلول ساخته اند ،صدها باب مکتب را به آتش کشیده وویران کرده اند ،ده ها تن اززنان را «
بجرم» کاردرادارت دولتی کشته اند ،درمناطق تحت سلطه ای شان درروستاها احکام وقوانین شریعت
اسالم را به شیوه ها واشکال وحشیانه قرون وسطائی آن علیه خلق مظلوم اعمال می کنند .اینها ساالنه
ده هامیلیون دالرازحاصل تریاک وهیروئین درمناطق زیرنفوذ وکنترول شان به جیب می زنند .وطبق
ادعای ارتشهای اشغالگراکنون درحدود نیمی ازخاک افغانستان سلطه ونفوذ دارند .لیکن سوأل اساسی
اینجاست که طی این مدت  ،حدود ( )150هزارنیروی نظامی امریکائی و(  )44کشورعضو"ناتو"
مجهزبا مدرن ترین سازوبرگ ومهارتهای نظامی و( )300هزارنیروی ارتش وپولیس و« امنیت ملی»
دولت دست نشانده ظاهراًموفق به سرکوب ویا تضعیف گروه های طابان ،القاعده ،حقانی و" داعش"
نشده اند! اما طوریکه جریان عملیاتهای نظامی قدرتهای امپریالیستی ودولت دست نشانده طی این مدت
علیه این گروه ها نشان می دهد ،بوضوح دیده می شود که ارتشهای امپریالیستهای امریکائی و" ناتو"
ازیکطرف نخواسته ونمی خواهند که این گروه های دست پرورده شان را قلع وقمع کنند وازجانب
دیگرجنگ را طوالنی کرده تا تداوم اشغالگری وسلطه استعماری شان درافغانستان ومنطقه را«توجیه
کنند» .گروه های ارتجاعی اسالمی مختلف خاصتا ً طی چهاردهه اخیردرجهت پیشبرداستراتیژی واهداف
امپریالیستهای امریکائی و" ناتو"خاصتا ً درکشورهای اسالمی درزمینه سازی برای مداخله نظامی نقش
جاده صافکن را بازی کرده اند.اینها درانحراف جنبشهای آزادی خواهانه ضدارتجاعی وضدامپریالیستی
توده های خلق درکشورهای اسالمی نیزدرجهت تأمین حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروتداوم
سلطه امپریالیسم عمل کرده ومی کنند.
موضوع قدرت گیری دوباره گروههای طالبان  ،حقانی ،گلب الدین ،القاعده و"داعش" طوریکه عده
ای درافغانستان به آن فکرمی کنند؛ آنقدرهم پیچیده ورمزآلودنیست.این مسئله ازیک طرف بستگی به
روابط آشکارومخفی بین این گروههای ارتجاعی وحشی وقدرتهای امپریالیستی جهانخوارطی چهاردهه
اخیردارد که درجهت تحقق اهداف غارتگرانه آشکاروپنهان این قدرتها درکشورهای مختلف اسالمی
عمل می کنند .حدود چهاردهه قبل گروه های ارتجاعی اسالمی ازکشورهای مختلف اسالمی توسط
سازمانهای استخباراتی امپریالیسم امریکا وانگلستان وکشورهای وابسته آنها ازجمله دولتهای عربستان
سعودی وپاکستان سازمان داده شده وتسلیح وتمویل شده اند .وتهاجم نظامی به افغانستان درسال ()2001
میالدی واشغال نظامی وتسلط استعماری وایجاد پایگاه های نظامی درجهت رسیدن به اهداف آنها دراین
منطقه آسیا می باشد .ازجانب دیگرنحوه برخورد وشیوه جنگ ارتشهای اشغالگرعلیه این گروهها خاصتا ً
درافغانستان سوأل برانگیزشده است.شیوه جنگ ازجانب ارتشهای اشغالگروارتش دولت مزدورآنهاعلیه
نیروهای طالبان وگروه های دیگرعمدتا ً بشکل تدافعی بوده که براساس استراتیژی واهداف این قدرتها
ی امپریالیستی وسران خاین وجنایتکاردولت دست نشانده صورت می گیرد .اگرارتشهای
اشغالگروارتش دولت مزدورزمانی هم عملیاتهای نظامی "تهاجمی" علیه آنها انجام داده اند ،آنهم به
منظورعقب راندن گروه طالبان وگروه های دیگربوده است نه ضربت وارد کردن به منظورشکست
کامل آنها .این مطلب طی سالیان اخیربارها ازجانب افسران وافراد قطعات ارتش دولت دست نشانده به
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صراحت بیان شده است که مقامهای بلند رتبه دولت وارتشهای اشغالگر ازیکطرف به آنها اجازه
عملیاتهای تهاجمی علیه نیروهای طالبان ودیگرگروه ها رانمی دهند وازجانب دیگرسالح ومهمات الزم
وکافی دردسترس آنها قرارنداده ودروقت تهاجم گسترده گروه های اسالمی به قرارگاه ها ومراکزآنها
به وقت وزمان حمایت هوائی وزمینی ازآنها صورت نمی گیرد .مالحظه می شود که افراد ارتش دولت
مزدورحتی دروضعیت دفاعی فعال ومؤثرازخود قرارندارند ،چه رسد به اینکه بتوانند عملیاتهای تهاجمی
قاطع ونابود کننده علیه این گروه ها انجام دهند .ودرهرحمله غافلگیرانه ازجانب طالبان وگروه ها ی
دیگرده ها تن آنها درمراکزشان مانند گوسفند کشته شده ویا به اسارت گرفته می شوند وآمارتلفات
ارتش وپولیس و«امنیت ملی» دولت مزدوردراین سالها که به چند ده هزارتن می رسد بیانگراین واقعیت
است .اگرزمانی عملیات تهاجمی علیه این گروه هاانجام می دهند آنهم عمدتا ً به منظورعقب راندن آنها
ازمواضعی است که اشغال کرده اند نه تعقیب ونابودی کامل آنها .البته شنیدن این مطالب ازافسران
وافراد ارتشهای اشغالگرامریکائی و"ناتو" میسرنیست وآنچه که طی این هژده سال عیان بوده وهست
سرکوب وکشتارخلق افغانستان بوسیله بمبارانهای هوائی وگلوله بارانهای کورکورانه توسط توپخانه
وتانکهای ارتشهای اشغالگرودولت مزدوروویرانی خانه های مردم بنام«جنگ ضد تروریستی» می
باشد .مسئله دیگروجود افراد وگروه های ازحامیان وهواخواهان طالبان واجیران دولت پاکستان دردولت
دست نشانده حتی درمقامات باالئی دولت پوشالی خاصتا ً درارتش ،پولیس و« امنیت ملی» می باشند.
ازجهتی هم این مسئله تا جائی ناشی ازتضاد ملیتی گروههای ارتجاعی تشکیل دهنده دولت مزدوراست
وعناصروگروه های ازتعلق ملیت پشتون ازجمله جنایتکاران «خلقی» پرچمی وطالبی وحزب اسالمی
گلب الدین ،شئونیستهای«افغاان ملت» وجناحهای کرزی واشرف غنی ودیگران دردولت تالش داشته
ودارند تا درآینده وزنه جناح طبقات ارتجاعی ازملیت پشتون را دردولت هرچه بیشترتقویت کنند .بدین
لحاظ با گروه های طالبان وحقانی رابطه مخفی داشته وبرخی اطالعات نظامی وامنیتی رادراختیارآنها
قرارمی دهند وآنهااززمان وسمت حرکت کاروانهای ارتش دولت مزدوراطالع قبلی دقیق دارند.همچنین
عبورالریهاوموترهای تیزرفتارحامل موادمنفجره ویا بمب گذاری شده ازبنادربداخل
کشوروعبورافرادانتحاری ازچندین مانعه درنظام قراولهای قشله ها وسایرمراکزنظامی وغیرنظامی
دولت مزدور؛ خود نشان دهنده همکاری گسترده ازدرون دستگاه دولت پوشالی باگروه طالبان وگروه
های دیگراست.طی چندسال اخیرقدرتگیری طالبان وگروه های دیگروتسلط ونفوذآنهابرحدودنیمی
ازقلمروافغانستان مؤید آن است.ازجانب دیگراین سوأل ازجانب تعداد زیادی همیشه مطرح شده که
چراامپریالیستهای امریکائی واروپائی طی این مدت حاضرنشده اند فشارالزم وقاطع بردولت پاکستان
که ازجمله چاکران گوش بفرمان وجیره خواران آنهاست وارد کنند تا حمایت وکمک همه جانبه ازجمله
پناهگاه وسالح ومهمات وامکانات لوژستیکی ازاین گروه هاراقطع کرده واجازه ندهد که ازطریق
پاکستان به خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهند؟ درحالیکه دولت امریکا طی هژده سال اخیربیش
ازسی میلیارد دالربه دولت پاکستان پول پرداخته است بعالوه سالح پیشرفته نظامی .البته نفوذوسلطه
گسترده دولت پاکستان درافغانستان وروی کارآمدن دولتی سرسپرده به آن طی چهل سال اخیربرای
طبقات حاکمه پاکستان نیزیک مسئله استراتیژیک بوده واست .ازجانب دیگراختالف وتضاد شدیدی که
بین دولت پاکستان ودولت هند برسرنفوذ وسلطه درافغانستان ومنطقه وجود دارد ودولت پاکستان
ازهراقدام خرابکارانه وجنایتباربه منظورجلوگیری ازنفوذوسلطه هند درافغانستان نیزکارمی گیرد
وبالمقابل دولت هند تالش داردتا ازطریق سرمایه گذاریهای کالن و«کمکهای هنگفت بالعوض» به
دولت مزدوردرافغانستان نفوذ وسلطه اش راتحکیم کند .وجریان چهاردهه اخیراین رانشان داده است که
امپریالیسم امریکا وانگلستان که روابط استراتیژیک طوالنی مدت با دولت پاکستان داشته وازجمله
دستیارمنطقه ای قابل اعتماد آنهاست ودرتحلیل نهائی بی میل نیستند که دولت پاکستان به این اهدافش
درافغانستان نیزدستیابد.
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موضوع مذاکرات« صلح» بین دولت امریکا وگروه طالبان :طی چندین ماه اخیرگویا مذاکراتی بین
دولت امریکا وجناحی ازطالبان برهبری " مال هبت هللا" درجریان است تا «جنگ را متوقف کرده»
ودردولت دست نشانده شرکت کند .بی تردید این مسئله بازهم طبق نقشه واهداف امپریالیستهای امریکائی
صورت می گیرد .درحالیکه گروه طالبان درجریان مذاکرات اش با نماینده دولت امریکا صحبت ازاین
دارد که دولت کابل را برسمیت نمی شناسد وازمذاکرات مستقیم با آن ابا ورزیده وصحبت ازتشکیل
امارت اسالمی داشته ودرروزهای اخیرعملیات جنگی بهاری خودرا« الفتح» نام نهاده است .ولی دولت
امپریالیسم امریکا ظاهراً طوری وانمود می کند که دراین «مذاکرات» زمینه راجهت شرکت گروه
طالبان با دولت تحت رهبری اشرف غنی آماده می کند .بهرصورت امپریالیسم امریکا طبق استراتیژی
ومنافع غارتگرانه اش درافغانستان ومنطقه عمل می کند واین« صلح» با طالبان هیچ ربطی به مردم
افغانستان واستقالل وآزادی کشوروسرنوشت سیاسی آنها ندارد .امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" ودولت
دست نشانده وگروه طالبان ودیگران همه ازدشمنان ملی وطبقاتی خلق افغانستان هستند .بفرض
درصورت تحقق«صلح» وسهیم شدن این جناح ازامارت اسالمی طالبان با دولت مزدور؛ بازهم جنگ
درافغانستان ادامه خواهدیافت .زیرا جناح انشعابی ازطالبان که خودرا" شورای عالی امارت اسالمی
افغانستان" تحت رهبری (مال عبد الرئوف عارف) وبه معاونیت سیاسی(مال عبد المنان نیازی) می خواند
وهمچنین " گروه القاعده" و" گروه داعش" که بصورت گسترده فعالیت نظامی دارند دراین مذاکرات
و«صلح احتمالی» سهم ندارند .مالعبدالمنان نیازی طی مصاحبه ای با " خبرگزاری وطن" ادعا می
کند که  ":جناح آنها هسته اصلی امارت اسالمی طالبان است وحدود سیزده هزارتن جنگجودارد که
دروالیت مختلف افغانستان می جنگند .اومالهبت هللا را مزدوردولت پاکستان می خواند که ازدولتهای
ایران وفدراسیون روسیه نیزسالح وپول دریافت می کند .اومی گوید که دولت عربستان سعودی مداخله
همه جانبه درافغانستان ومنطقه دارد .اومال " هبت هللا" را " سگ وکافر" خطاب کرد و رهبران "جهادی"
ازجمله گلب الدین ،سیاف وربانی را مرتد می خواند واومال هبت هللا وحقانی را غالمان پاکستان می
نامد .مال منان نیازی گفت که گروه دیگری نیزازجناح مال هبت هللا جدا شده ودروالیت هلمند فعالیت
دارد .اوپروسه صلح را امریکائی ویک دسیسه ودروغ خواند که دولت پاکستان می خواهد گروه
اجیرخود(گروه مال هبت هللا) را بنام صلح درافغانستان به قدرت برساند .مال منان نیازی مدعی شد که
ما نمی خواهیم آله دست دیگران باشیم .اومال اخترمنصوررا قاتل مال عمرخواند که بعد ازرسیدن به
رهبری امارت اسالمی ده ها رهبرطالبان را شکنجه کرده ویا هم ازمیدان جنگ بیرون کرده است.
همچنین اواخترمحمد منصور را متهم به کودتا وغصب رهبری در" امارت اسالمی" می کند .اومی
گوید که اخترمحمد منصورمیلیون ها دالربنام سرکوب داعش ازکشورهای مختلف می گیرد وبا آن خود
افغان هارا می کشد (مالحظه می شود که این مصاحبه درزمان حیات مال اخترمحمد منصورانجام شده
است) .مال عبدالمنان نیازی درباره گروه داعش درافغانستان چنین گفت :ما با داعشیان احترام داریم
ودرصورت مصالحه با دولت وشرکت درقدرت دولتی فعالیت آن ها را محدود می کنیم .مال منان درباره
اهداف وبرنامه گروه اش می گوید :با بیرون شدن نیروهای خارجی ازافغانستان ما با دولت مشکلی
نداریم وبا آن به تفاهم می رسیم وشرط ما خروج نیروهای خارجی ازافغانستان است .همچنین مال منان
نیازی گفت ما امنیت ادامه کاراعمارپروژه  (-TAPIلوله انتقال گازطبیعی ترکمنستان به کشورهای
افغانستان ،پاکستان وهند) را تضمین می کنیم" .استراتیژی واهداف این گروه درحال وآینده را تا حدی
ازاین نظروموضع مال منان می توان فهمید .لیکن به لحاظ ایدئولوژیک وسیاسی واعمال جنایتکارانه
گذشته وحال این گروه علیه خلق افغانستان؛ اگردرآینده با دولت دست نشانده متحد شود ،مانند دیگرگروه
های ارتجاعی اسالمی دولت دست نشانده امپریالیسم واستعماررا تقویت خواهد کرد وادعای باوربه
"منافع خلق ووطن" ازجانب این گروه های قرون وسطائی مزدورحرف مفتی بیش نیست.
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با درنظرداشت مطالب فوق بفرض اگر«مصالحه ای» بین دولت امریکا وطالبان ودولت دست نشانده
با طالبان صورت گیرد؛ بازهم ارتش وپایگاه های نظامی امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" درافغانستان
زیرنام « جنگ ضد تروریستی» باقی مانده واشغال نظامی افغانستان وسلطه استعماری امپریالیستهای
امریکائی و"ناتو" ادامه خواهد یافت(همان " استراتیژی جنگ بی پایان" که کاخ سفید بعد ازواقعه "
 11سپتمبر"آن را اعالم کرد) .مردم افغانستان نباید به ترفند«مصالحه» بین امپریالیستهای امریکائی
و"ناتو" ودولت دست نشانده باطالبان وسایرگروه های ارتجاعی اسالمی «مخالفین مسلح» آنها دلخوش
کنند؛ این «صلح» وآشتی بین قدرتهای امپریالیستی ودسته بندیها وگروه های ارتجاعی مختلف است که
براساس خصلت طبقاتی ومنافع گروهی شان باهم به توافق ومصالحه می رسند .بفرض اگر«صلح» هم
صورت بگیرد درجهت تقویت دولت دست نشانده وتأمین منافع قدرتهای امپریالیستی ودولت پاکستان
وعربستان سعودی درافغانستان ومنطقه خواهدبود.بعبارت دیگرباپیوستن این گروههای
مزدوروجنایتکاربه دولت دست نشانده ،به ماهیت ارتجاعی وضدمردمی وخصلت جنایتکاری این دولت
افزوده می شود.بفرض مصالحه وپیوستن همه این گروه های ارتجاعی دردولت و" توقف جنگ بین
آنها" ،اینها امکان بیشتری درجهت سرکوب جنبشهای انقالبی ومترقی خلق افغانستان خواهند داشت؛
زیرا خصلت طبقاتی قدرتهای امپریالیستی واین گروههای ارتجاعی جانی منحیث نمایندگان طبقات
فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیسم هرگزتغییرنمی کند واینها «بودا» نمی شوند .این همه گروه های
ارتجاعی وباداران خارجی آنها ازدشمنان آشتی ناپذیروسوگند خورده خلق افغانستان هستند .یگانه راه
نجات خلق ومیهن ازاین ورطه سیاه  ،مبارزه انقالبی (جنگ ملی انقالبی وتداوم آن به جنگ انقالبی
خلق) تحت رهبری یک حزب انقالبی پرولتری(م -ل -م) درجهت سرنگونی سلطه استعماری
امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" وحاکمیت دولت دست نشانده وسلطه گروه های طالبان ودیگرهمسنخان
آنهاوکالًسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوروتأسیس دولت
دموکراتیک خلق می باشد .درآن صورت است که استقالل کشورحاصل شده وخلقهای ملیتهای مختلف
به آزادی ودموکراسی واقعی  ،پیشرفت وترقی وعدالت اجتماعی می رسند.
 26اپریل 2019
( پوالد)
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