
 ثوررامحکوم می کنيم و8  و7             دوسياه روز ننگين 
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  بوسيلۀ خلقی پرچمی ھای  مزدورسرآغازفواجع خونين ديگری1357کودتای ننگين وفاجعه بارثور
درکشورگرديد77 که77 تاامروزادامه77 دارد.  اتحادشوروی77 سوسيال77 امپرياليستی77 با77 اعطای77 قرضه77 ھای
درازمدتش به دولت افغانستان ازيکطرف عوامل جاسوسی ملکی ونظامی اش يعنی (ک گ ب وجی
آريو)  رابه افغانستان فرستاد وازجانب ديگرباجذب عناصرتحصيل کرده خودفروخته بومی توانست
حزب77 سياسی7 وابسته77 بخودش77 رابعنوان7 اتکای77 اجتماعی7 بوسيله77 ھمين7 عناصرتشکيل7 دھد.  حزب
م «حزب دموکراتيک خلق»  تشکيل شد.  اعضای اين حزب بنابرماھيت وخصلت رويزيونيستی بنا
ايدئولوژيک سياسی حزب شان ودستورسوسيال امپرياليست ھای روسی بحيث ستون پنجم دررژيم
سلطنت ظاھرشاھی وجمھوری داوود خان نقش بازی کرده وھرچه بيشترزمينه نفوذ وتسلط سوسيال
امپرياليسم شوروی رادرکشورمھياساختند.  اين حزب بظاھرمترقی ولی درماھيت ارتجاعی وضدمردمی
وضد ملی  بود.  اعضای اين حزب با بکاربرد مقوله ھا وشعارھای«  مترقی»  درابتدا توانستند تعدادی
ازتحصيل کرده ھا وروشنفکران طبقات واقشارپائينی جامعه رانيزجلب نمايند.  ازآنجاييکه نظام سلطنتی
فئودال کمپرادوری خانواده نادرخان درطی دھه ھای متمادی مردم رادرمنجfب فقروبد بختی وجھل
وبيسوادی77 نگھداشته77 بود77 وازجانبی77 ستم77 طبقاتی77 وستم77 ملی77 شئونيستی77 برخلقھای77 مليتھای77 اين
کشوربيدادمی کرد؛ ازاينرودرآن شرايط  بخشی ازروشنفکران جامعه که ھنوزآگاھی hزم راازمسايل
د تاسياست بازيھا وسفسطه بافيھای شيادانی چون ترکی، امين، ببرک، نجيب (گاو) سياسی نداشتن
وديگررھبران77 حزب77 «دموکراتيک7 خلق»  رادرک77 کنند،7 جذب77 شعارھای7 بظاھرمترقی7 اين7 حزب

ضدانقfبی وضدمردمی شدند. 
 رھبران وکدرھای حزب خلقی پرچمی ھانظربه ماھيت خط ايدئولوِژک سياسی آن حزب که معتقد به
غصب قدرت سياسی درکشورازباhبودند؛ باتمام دنائت ورذالت وجاسوس منشی درخدمت نظام حاکم
درآمدند وازتريبون پارلمان به مدح وثنای شاه پرداختند؛ چنانچه ببرک ظاھرشاه راشاه مترقی خواند. 
ا قدرت دولتی راازھرطريق ممکن قبضه کند؛ ھمان بود که اين حزب ھميشه منتظرفرصت بود ت
درقدمه اول باکودتای داوود صميمانه ووسيعاً ھمکاری کرد وتوانست ھرچه بيشتردرنظام حاکم خاصتا
بخش ارتش رخنه ونفوذ نمايد.  وزمانی که داوودخان ازدوستان اتحادشوروی اش روی گشتانده ومتمايل
بجانب غرب شد؛ سوسيال امپرياليستھای روسی ومزدوران داخلی آن دربرابررژيم داوود دست به
توطئه زدند ورژيم داوود ھم بالمقابل عکس العمل نشان داده وتعدادی ازرھبران اين حزب رازندانی
نمود. دراين وقت تضاد گردانندگان اين حزب وباداران روسی شان باداوودخان شدت کسب کرده وداخل
م شدند.  ازآنجاييکه غصب قدرت سياسی وتحکيم سلطه برافغانستان ومنطقه ھدف اصلی دولت اقدا

  نقشه کودتا بوسيله ارتشيان اين حزب1357ثور7اتحادشوروی ومزدورانش راتشکيل ميداد؛ بتاريخ 
ودستگاه جاسوسی اتحادشوروی عملی گرديد.  اين جانيان خودفروخته بعfوه که داوودخان(حامی وولی
نعمت شان)  وبرخی ازاعضای حکومت اوراکشتند که وحشيانه تمام اعضای خانوادۀ اوبشمول کودکان

وزنان رانيزتيرباران کردند. 
 مزدوران77 کرملين77 کودتای77 خونين77 شانرا«انقfب»  ورژيم77 ضد77 دموکراسی77 وضدمردمی77 شانرا
»دموکراتيک»  خواندند.  چون آن رژيم درھيچ سطحی  دارای پايه مردمی نبود ونه ھم برمردم اتکاء
داشت؛ ازآنروبزوراتکاء کرده وفضای اختناق واستبداد رابرجامعه حاکم کرد.  رژيم دست نشانده ھيچ
نوع اعتراض ومخالفتی را تحمل نمی کرد.  ازآنجاييکه رژيم کودتائی برمبنای اھداف توسعه طلبانه و
ضرورت سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی جھت بھره کشی خلق وکسب ارزش اضافی  وغارت منابع
غنی77 کشوربوجودآمده77 بود؛77 ازآنرورِژيم77 اقدام77 به77 اصfحات77 ارضی77 نمود.  آن77 رفورم77 ارضی
غيردموکراتيک نه بمنظوربھبودشرايط زندگی کتله ھای دھقانان فقيرانجام شد بلکه بخاطرآماده کردن
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زمينه ھای بھره کشی گسترده اززحمتکشان کشوربود.  ولی باآغازشورشھا وقيامھای مردم وجنگھای
چريکی دردھات اراضی تقسيم شده دوباره به صاحبان اصلی آنھا ارجاع شد ويابخشھای آن توسط
اميران وقوماندانھای بزرگ احزاب ارتجاعی اسfمی تصرف شده و برای سالھا موردبھره برداری
قرارگرفت.  وعده ای ازقومانداھای جانی تعدادی ازدھقانان راکه ازدولت زمين گرفته بودندوحشيانه

کشته وياگوش وبينی کردند. 
درآن شرايط منسوبين جريان دموکراتيک نوين(شعله ايھا)  وسايرجريانات وافراد مترقی وآزاديخواه
درافشای77 ماھيت77 گردانندگان7 حزب77 مزدوروکودتا77 ورژيم77 کودتائی77 واستراتژی77 واھداف77 کودتاچيان
وباداران روسی شان درکشورومنطقه وسيعاً تبليغ کردند hکن شدت وگستردگی استبداد رژيم وسياست
م مخالفين ھرچه بيشترموجب بی باوری ونارضائی ھای وسيع بگيروبه بند وزندان وشکنجه واعدا
درجامعه شد که منجربه شورش وقيام مردم گرديد.  حتی ھمان دھقانانی که ازرژيم قطعه زمينی دريافت
کرده بودند برعليه رژيم شورش کردند.  بعدازچندماه ازکودتا اعتراضات ومقاومت ھا بشکل شورشھا
وقيام ھای خودجوش توده ھای مردم واقشارمترقی جامعه صورت گرفت. شورشھای درمناطق شرقی

  وhيت ھرات بود که بيش1357  حوت سال 24وشمال وغرب کشوربرپاگرديد که شديد ترين آن قيام 
م خونخواربقتل رسيدند.  وبعد شورش ھمگانی دروhيت بادغيس بوقوع ازبيست ھزارنفرتوسط رژي

ل    شورشھای درکابل وسايرمناطق کشورعليه رژيم واشغالگران روسی1358پيوست.  ھمچنان درسا
نيزصورت گرفت.  درواقع آن شورشھا غليان خشم توده ھای خلق راعليه اختناق وفاشيسم رژيم ضد
مردمی ومزدوروسوسيال امپرياليسم شوروی نشان ميداد.  بعدازاين شورشھاسياست تعقيب ودستگيری
وکشتاربرجامعه حاکم گرديد وھرمخالفی بنام دشمن بدون محاکمه سربه نيست می شد.  بعدازسرکوب
اين قيام ھا توده ھای مردم وبخشھای ازروشنفکران مردمی  به سازماندھی گروه ھای چريکی مبادرت
ن قيامھا ه اي م دست نشاند د رژي م جنايتکارآغازکردند.  ھرچن ه رِژي ه وجنگ ھای چريکی راعلي کرد
راناشی ازتوطئه ھا ومداخfت کشورھای خارجی تبليغ کرد اما اثری برمردم نبخشيد وجنگ ومقاومت
به سرعت گسترش يافت تا که درطی چند ماه رژيم مزدوربه سرکردگی امين جfد درپرتگاه سقوط

قرارگرفت. 
سوسيال77 امپرياليست77 ھای77 روسی77 چون77 دولت77 دست77 نشانده77 وکfًمنافع77 شانرادرافغانستان77 ومنطقه

ل 6  ھزارنفری بتاريخ 120بخطرديدند باارتش    خورشيدی برافغانستان ھجوم نظامی1358  جدی سا
کرده وباقتل مزدورشان امين؛ ببرک (شاه شجاع مسکوی)  رادررأس رژيم استعماری شان درکابل
نصب کردند.اشغالگران روسی ورِژيم مزدورباتمام کشتاروجنايات وقتل عام ووحشت وزندان شکنجه
م بيش م وادارند.  جنگ ومقاومت مرد ه انقيادوتسلي ن راب ه افغانستا م آزاديخوا د مرد وويرانی نتوانستن
ازپيش77 ھمگانی77 شده77 وشدت77 يافت.بالمقابل77 اشغالگران77 ودولت77 مزدورتوده77 ھای77 مردم77 رادردھات
درزيرآتش بمباران ھواپيماھا وتانک وتوپ خانه سنگين گرفته ودرشھرھا ھزاران روشنفکرمترقی و
انقfبی وآزاديخواه رابه زندانھا انداخته و«بجرم»  آزادی خواھی ومخالفت بارژيم موردشکنجه ھای
وحشيانه قرارداده ودرپوليگونھا به جوخه ھای اعدام سپرده ويازنده بگورکردند.  اشغالگران سوسيال
ن جنايات ع تري ن شني م دھه7 حاکميت7 استعماری7 شا م مزدوردرطی7 يک وني فاشيست7 روسی7 ورژي
ه راکشتند، بيش ازيک مليون رامعلول رابرمردم افغانستان رواداشتند.  يک ونيم مليون انسان بيگنا
ومعيوب کردند وحدود شش مليون رامجبوربه آوارگی ازکشورنمودند. اين وحشيان وباداران روسی آنھا
کشوررادرھمه عرصه ھا ويران کرده ودرايجاد نفاق وتفرقه وبھم اندازيھا دربين مليت ھای مختلف
کشورتاجای امکان نقش رذيfنۀ شانراانجام دادند.  فرھنگ استعماری وانقيادطلبی رادرجامعه ترويج
کرده وباخريدعناصرفرصت طلب، بی خاصيت ومنفعتجوگروه ھای مختلفی رادرعرصه ھای گوناگون
تشکيل کرده وبرزندگی مردم مسلط کردند.  ده ھا آخند خاديست درچوکات حزب اسfمی روسی، ده ھا
گروه موسيقی خاديست وده ھا تيم سپورتی خاديست راتشکيل داده وباين طريق فضای تنفس رابرای
ھرانسان77 آزادی77 خواه77 درجامعه77 ضيق77 ساختند.  مگرباھمه77 اين77 وحشت77 وتروروپستی77 ھا77 ورذالت
ھانتوانستند برمردم افغانستان مسلط شوند.  جنگ ومقاومت ادامه يافت وخلق ھای افغانستان باھمت

ودليری تمام ضربات سھمگينی درعرصه نظامی براشغالگران روسی ورِژيم مزدورآنھا واردکردند.
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باوقوع کودتای ننگين ثوروبعد تجاوزنظامی مستقيم اتحادشوروی به افغانستان؛ امپرياليست ھای غربی
جھت جلوگيری ازپيشرفت توسعه طلبی ھای دولت اتحادشوروی برمنطقه عليه آن دست به اقدام زدند. 
ازآنجاييکه مردم افغانستان بطورھمگانی دست به قيام زده بودند وجنگ مقاومت مردم ھم ازرھبری
مترقی بی بھره بود زمينه برای مداخfت کشورھای خارجی برجنگ مقاومت مردم واستفاده ازآن
ن به ن وعربستا ن وايرا ی پاکستا ه ابرقدرت رقيب برای قدرتھای امپرياليستی غربی ودولتھا برعلي
د گروه ھای ۀ کم ازطريق خري سرکردگی دولت امريکا مساعد بود.  دولت امريکا توانست باھزين
ارتجاعی اسfمی وبھره برداری ازجنگ ومقاومت مردم افغانستان ضربۀ شديدی را براتحادشوروی
م وحزب وگروه ارتجاعی اسfمی ه ھا تنظي ن بود که د بزرگترين رقيب جھانی اش واردکند.  ھما
راازافغانستان وسايرکشورھای اسfمی درکشورھای پاکستان وايران سازمان داده وباتسيلح وتمويل آنھا
رابرجنگ مقاومت مردم افغانستان تحميل کرد.  اگرچه باآغازمقاومت ھای خودجوش مردم افغانستان
درطی77 چندسال77 اول77 روشنفکران77 منسوب77 به77 جريان77 دموکراتيک77 نوين77 وسايرجريانات77 آزاديخواه
درکنارمردم درجنگ ضد رژيم واشغالگران روسی شرکت کردند تا جنگ مردم رادرجھت مترقی
وانقfبی آن رھبری نمايند hکن امپرياليستھای غربی وگروه ھای ارتجاعی مزدورآنھاباوحشت تمام
درجبھات جنگ براين نيروھا قاتfنه حمله کردند وده ھا تن ديگرازاين نيروھا درکشورھای پاکستان
ً حزب اسfمی گلب الدين بقتل رسيدند.  باين صورت جنگ وايران بوسيله تنظيم ھای اسfمی عمدتا
مقاومت مردم افغانستان ازرھبری مترقی مردمی محروم گرديد.  باآنکه مردم ماباشھامت تمام عليه
اشغالگران روسی ورژيم خلقی پرچمی ھا جنگيدندhکن ثمرات قربانی ھای شان راگروه ھای ارتجاعی
ی جانی ی غربی7 ودولتھای7 ارتجاعی7 منطقه7 نصيب7 شدند.  اين7 گروه77 ھا اسfمی7 وامپرياليست7 ھا
ومزدوروباداران غربی آنھا باگروه ھای جنايتکاروميھن فروش خلقی پرچمی، مليشه ای وسازائی

  تشکيل دادند.  ناگفته نماند1371وامپرياليسم روسيه به تبانی وسازش رسيدند ودولت اسfمی رادرسال 
ه ھای7 زيادی7 ازعناصرلومپن،7 اوباش ورھزن ی جھادی7 درجريان7 جنگ7 مردم7 گرو که7 گروه7 ھا
رانيزسازمان داده وبرجبھات جنگ مردم مسلط کرده وبوسيلۀ اين عناصرجنايات وتجاوزات سخيفی
رادردھات درجبھات تحت کنترول شان عليه مردم افغانستان مرتکب شدند.  باتشکيل دولت اسfمی
ستمگری وجنايت اين گروه ھابرمردم بيش ازپيش شدت يافت.ھمچنان درزمان جنگ مقاومت مردم
افغانستان تعدادی ازقوماندانھای جھادی که اولين آنھا احمدشاه مسعودبود توسط روسھا ودولت دست
نشانده77 تطميع77 وخريده77 شده77 وباآنھا77 قرارداد77 ھا77 وپروتوکل77 ھای77 مصالحه77 وعدم77 تعرض77 امضاء
کردند.مسعود77 اين77 مزدورچندجانبه(که77 برخی77 ھواداران77 اواز«مھارت77 وتدبيرزيرکانه»  اودراستفاده
ازقدرتھای بيگانه يادمی کنند)  ھم ازآخورامپرياليست ھای غربی ودولت ايران وپاکستان ميخورد وھم
ا ازغارت ه اودرطی سالھ ت مزدورآنھا.  مسعود وگرو ل امپرياليستھای روسی ودول وازآخورسوسيا
معادن hزجورد صدھامليون دhررابجيب زدند.  ھمچنان که مولوی حسين درکنرازغارت معدن بيروج
ده ھا مليون دhرراتصاحب کرد.  بعدازامضای آن قراردادھا باروسھا درعمل ديده می شود که اين گروه
ً گروه ھای شامل درائتfف شمال)  درحاليکه قfده نوکری امپرياليستھا ی غربی رابگردن ھا ( عمدتا
دارند؛ ھمچنان به امپرياليسم فدراسيون روسيه وفادارمانده وباباندھای خلقی پرچمی وجناح مصطفی
ظاھر(نواسه ظاھرشاه)  حزبی را بنام «جبھه ملی»  تشکيل داده ودراپوزيسيون جناح کرزی دردولت

دست نشانده قرارگرفته اند.  
دولت اسfمی نظربه ترکيب گروھی وجناحی اش يک گندی ازارتجاع بود وجناح ھای شامل درآن
دروابستگی به کشورھای خارجی مختلفی قرارداشتند که تfش می نمودن تاتسلط بيشتری دردولت
داشته باشند.  لذابرسرتقسيم قدرت دولتی تضاد آنھا تشديد شده وچون سگان گرسنه بجان ھم افتادند.  اين
گروه ھای وحشی درجنگھای بين شان  بيش ازشصت ھزارتن ازمردم کابل را کشته ويک مليون تن

  ثوری درپنج سال حکومت سياه8را آواره کرده وبخش اعظم شھرکابل را ويران کردند.  جنايت کاران 
شان شنيعترين جنايات راعليه مردم مرتکب شده واموال مردم وعامه رادرسطح گسترده غارت کردند.
اينھاکشوررابين خود تقسيم کرده وملوک طوايفی را بوجود آوردند.  درشرايط دولت اسfمی دزدی،
ه وجودداشت.  بعدازآنکه سfح اسfم ه واختfس بشکل گسترد ی چپاول واخاذی،رشو ع الطريق قطا
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خواھی آنھا درجھت پيشبرداھداف سياسی شان بی اثرشد به حربه قوم ومليت متوسل شده وتاحدامکان
مليتھا77 واقوام77 مختلف77 کشوررا77 برای77 مقاصد77 سياسی77 پليد77 خود77 وباداران77 خارجی77 شان77 عليه

ھمديگرقراردادند. 
دولت اسfمی که نتيجۀ تبانی وسازش گروه ھای ارتجاعی داخلی وقدرت ھای امپرياليستی غربی
وامپرياليسم روسيه ودولت ھای ارتجاعی پاکستان وايران بود نتوانست شرايط امنی رابرای فعاليت
ً امريکا ودولت پاکستان سرمايه ھای امپرياليستھای غربی درافغانستان ومنطقه آماده کند.  آنھا خاصتا
م تحريک اسfمی طالبان وعربستان سعودی نيروی ديگری را ازگروه ھای ارتجاعی اسfمی بنا
سازمان دادند تا قدرت سياسی رادرکابل قبضه کند.  اين گروه باطالبان پاکستانی، گروه ھای اسfمی
ازکشورھای مختلف تحت رھبری سازمان القاعده به سرکردگی اسامه بن hدن مليونرسعودی ، بخشی
ازگروه خلقی ھا برھبری تنی ومليشه ھای پاکستانی واجنت ھای آی اس آی جنگ رابا گروه ھای
جھادی متشکل دردولت اسfمی ربانی مسعود آغازکردند.  وبالمقابل دولت اسfمی(گروه ھای ائتfف
شمال)  ازکمکھای تسليحاتی ومالی ولوژستيکی امپرياليسم روسيه ودولتھای ايران وھند وازبکستان
وتاجکستان بھره مندبودند.  چون جنايات گروه ھای شامل دردولت اسfمی برعليه مردم شرايط رابرای
قدرت گيری اين گروه آماده کرده بود، آنھاتوانستند بسرعت درطی شش سال بربخش اعظم کشورمسلط

شوند. 
 رِژيم طالبان باتطبيق احکام شريعت اسfم و«اسfم خالص»  آن به شيوۀ قرون وسطائی کشوررابه
جھنمی برای مردم مظلوم آن مبدل کرد.  اين گروه ارتجاعی وجاھل تاريک انديش ھدف داشت تا آنچه
ازعلم وترقی درجامعه نمايندگی ميکرد باآثارتاريخی وفرھنگی وتمدن کھن اين سرزمين نابودکند.  زنان
رايک قلم ازتحصيل وکاردربيرون ازخانه محروم نمود، پوھنتونھا ومکاتب تعطيل گرديد، مدارس دينی
جای پوھنتونھا ومکاتب راگرفت آنچه درجامعه رنگ وبوی غربی داشت شيطانی وضددين محسوب
ه ميشد)  وحتی راديووتلويزيون شد(  بغيرازکمکھای مالی وسياسی امريکا که " شرعاً "  حfل پنداشت
وموسيقی حرام خوانده شده وممنوع گرديد؛ شfق زدن زنان واعدام وسنگسارآنھا درمfء عام ودست
وپابريدن متخلفين به مشغله روزانه رِژيم طالبان مبدل شده بود.  عfوه برستم طبقاتی وملی ستم ملی
م مذھبی براھل ھنود م اعمال می گرديد.  اعمال ست م به شدت تما شئونيستی عليه مليتھای تحت ست
وسکھای کشوربشدت اعمال شد؛ کوچ اجباری اقليتھای ملی درچندوhيت ازجمله پروان وکاپيسا وباميان
بااعدام ھای دسته جمعی وسوختاندن خانه ھا وباغات وکشتزارھای مردم توسط طالبان صورت گرفت. 
درعرصه توليدی کشت خشخاش وتوليد ترياک وھيروئين گسترده ترويج شد ورژيم طالبان ساhنه ده ھا
مليون دhرازآن عشرمی گرفت.  اين ھمه فجايع وجناياتی که دردوران حکومت جھاديھا وطالبان عليه
مردم صورت گرفت ادامه ھمان جنايات وتجاوزات رژيم خلقی پرچمی ھاوباداران روسی شان بود که

تاامروزھم ادامه دارد. 
  درامريکابھانه وتمسکی رابرای دولت امريکا طوری فراھم کرد که انجام2001  سپتمبر11حادثه77 

ع طبيعی7 اين7 خلقھا استراتژی7 واھداف7 پليدآن7 درجھان7 عليه7 خلقھا7 وملل77 تحت7 ستم7 وتسلط7 برمناب
بزرگترازنقشه ھای بود که ميتوانست به کمک رژيم طالبان درافغانستان ومنطقه عملی کند.  دولت
ه تروريزم»  ا شعارامپرياليستی«جنگ علي ن تجاوزات شانرادرقرن بيست ويکم ب ن آ امريکا ومتحدي
آغازکردند.  با77 حمfت77 نظامی77 امريکا77 وناتوبرافغانستان77 رژيم77 طالبان77 ھم77 سقوط77 داده77 شد.  دولت
مستعمراتی متشکل ازتمام جنايت کاران وآدمکشان وميھن فروشان به شمول تعدادی ازتکنوکراتھای
مزدوروحزب777 افغان777 ملت777 وتعدادی777 ازشعله777 ايھای777 خودفروخته777 به777 امپرياليسم777 وارتجاع
وسايرعناصرانقيادطلب تشکيل گرديد.جنايات قدرتھای اشغالگرودولت دست نشاندۀ آنھاعليه مردم ما
ً کمترازجنايات دورانھای قبل آن نبوده است.  درطی اين مدت ھزاران درطی ھشت سال اخيرکيفيتا
انسان مظلوم بوسيله بمب افکن ھای امريکا وناتووارتش دولت مزدوروحمfت گروه ھای طالبان وگلب
الدين وحقانی کشته شده ومعيوب ومعلول شده اند.  انواع جنايات ضدانسانی وتجاوزناموسی عليه خلق
ستمديده واسيراعمال شده است.  اقتصادکشوردرعرصه زراعت وتجارت به اقتصادمافيائی مبدل شده
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ً دست داشته ن ميليارددhری موادمخدرمستقيما ی وخارجی درمعامfت7 چندي ی مافيائی7 داخل وباندھا
وشريک اند.

  ثور، گروه طالبان وديگرگروه ھای مزدورامپرياليسم درداخل8  و7 ھمين اکنون تمام جنايتکاران7 
وخارج77 دولت77 برمردم77 افغانستان77 ستم77 رواداشته77 وبرآنھا77 جنايت77 وخيانت77 می77 کنند.  اگرچه77 چندين
وزيرومعين ورئيس وصدھا افسرپوليس وارتشی واعضای خاد(  فعfًاعضای «سازمان امنيت ملی»)
ووکيل درپارلمان دولت مزدورازجنايتکاران خلقی پرچمی وسازائی موجوداند؛ hکن دراين اواخردولت
دست نشانده وقدرتھای اشغالگرزمينه فعاليت سياسی رابيش ازقبل برای اين گروه ھا به طورگسترده
درکشورآماده کرده اند، چنانکه حبيب منگل ومحبوب اhه کوشانی وديگرافرادعالی مقام حزبی ودولتی
ازپرچمی خلقی ھا وسازائيھا اين جانيان وقاتfن مردم خودرابه رياست جمھوری دردولت مستعمراتی
نامزدکرده اند.اين موضوع ھرچه بيشترارتجاع پروری، جنايت گستری وپوسيدگی وگنديدگی امپرياليسم
راثابت ميسازد.  درشرايط ھشت سال اخيردولت افغانستان به مردابی ازگروه ھای رنگارنگ ارتجاعی
وجانی وخاين به خلق وميھن مبدل شده است که ھربخش آن باسابقه سياه قfده نوکری يک قدرت
امپرياليستی ويک دولت ارتجاعی را برگردن دارد.  خfصه تمام جناياتی که درطی اين سه دھه عليه

8مردم افغانستان صورت گرفته است ريشه درشرايطی دارد که عاملين کودتای ننگين ھفت ثورو
ثوردرکشوربوجودآورده اند وھمه جنايت کاران اين دھه ھا ھنوزھم به جنايات وتجاوزات شان درسايه

حمايت قدرتھای امپرياليستی برمردم مظلوم افغانستان ادامه داده وبرسرنوشت آنھا مسلط  اند. 
 ھشت سال ازعمراشغال نظامی وسلطه استعماری امريکا وناتوو دولت مستعمراتی می گذرد؛ درطی
اين مدت خلقھای ستمديده وگرسنه وبيمارجسمی وروانی افغانستان تحت شرايط ستم چندhيه کمرخم
کرده وبرمق رسيده اند؛ تعدادمعتادين به مواد مخدرازمرزيک مليون گذشته است؛ مبتfيان به مرض
ايدزبه77 چند77 ھزارنفررسيده77 است؛77 حدود77 دوثلث77 مردم77 درفقروگرسنگی77 وبی77 سرپناھی77 وبيکاری
بسرميبرند؛ دزدی؛ اختطاف، تجاوزناموسی؛ گروگانگيری، بی امنی وعدم مصئونيت جانی ومالی
وفساد وچپاولگری وغصب امfک واموال مردم وامfک ودارائيھای عامه توسط ارکان دولت مزدور،
بيدادمی کند؛ ده ھا تصدی وشرکت دولتی بنرخ کاه ماش توسط برادران کرزی ووابستگان عالی رتبه
ھای دولتی غصب شده است؛ سرنخ باندھای مافيائی موادمخدربه سرکرده ھای گروه ھای جھادی
ومليشه ای وجنرالھا ومارشالھای گروه ھای جانی چون قسيم فھيم ودوستم وملک وگل آقاشيرزوی
ا وانگليسھا7 وصل است.  ی اشغالگرخاصتا7 امريکائيھ ی ارتشھا وبرادران7 مسعود7 وقانونی7 وجنرالھا
ن طورکه ت ھما ی ارتجاعی ومزدورخارج دول ن وسايرجناح ھا قدرتھای اشغالگرودولت مزدورشا
ه وبيش ل تلويزيون وراديووصدھا روزنامه وجريد ل وکانا ه ھا چين ه ازطريق د درھشت سال گذشت
ه اندازی انتخابات ھا، افکارعامه مردم ازصدحزب وگروه سياسی ارتجاعی مزدوروانقيادطلب وبرا
افغانستان راازحالت مستعمره بودن کشورشان، منحرف کرده اند؛ بازھم سعی دارند تابارديگرباترفند
ونيرنگ77 انتخاباتی77 مردم77 رافريب777 داده777 وياھمين77 مزدورفعلی77 ويامزدورديگری777 رابنام77 رئيس
جمھوردررأس دولت دست نشانده استعماربرآنھا مسلط کرده وباوعده وعيدھای دروغين آنھارابرای چند

سال ديگراغواکنند. 
تازمانيکه مردم افغانستان خاصتاً قشرروشنفکران مردم دوست ووطنخواه درداخل کشوردروضعيت بی
تفاوتی بسربرند؛ امپرياليسم واستعماروارتجاعی براستقfل وآزادی وسرنوشت سياسی ومقدرات حيات
اجتماعی آنھا مسلط بوده وآنھارادرشرايط برده واری نگھميدارند.  آنچه که مردم افغانستان حداقل بگونه
فوری ميتوانند انجام دھند اعتراضات گسترده وسراسری عليه ستم وجنايات وکشتاروويرانی قدرتھای
م وجناياتی که گروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی به کمک دولتھای اشغالگرودولت مزدوروست
پاکستان وايران برآنھاروامی دارند، می باشد.  ھم چنان عدم شرکت درانتخابات رياست جمھوری،
پارلمان ومجالس وhيتی وتحريم آنھا خود درموردش يک نوع اعتراض ومقاومت عليه اشغالگران
ودولت مزدوراست که بايدمردم ما آنراانجام دھند.  وشرکت درانتخابات ھا خود بنحوی قبول شرايط
موجود کشورشان وتن دادن به حاکميت استعماری ويا قانونيست بخشيدن به سلطه استعمارودولت دست
نشانده است.  وراه نجات واقعی واساسی مردم افغانستان ازطريق مبارزه مترقی وانقfبی ميسراست.
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ا مبارزات ن ب د تاھمزما ه رسالت دارن ن را وبيش ازھمه تشکfت وافرادانقfبی ومترقی کشوردراي
سياسی افشاگرانه عليه قدرتھای امپرياليستی اشغالگرودولت مزدوروباندھای جنايتکارخلقی پرچمی،
جھادی، طالبی، سازائی وسايرگروه ھای ارتجاعی ومزدوردرجھت مھياکردن شرايط ذھنی درجامعه
مبارزه کنند.زيرابدون ايجاد يک ستاد انقfبی مبارزه باخط روشن انقfبی ومتشکل ازبھترين وصادق
ترين روشنفکران مردمی، بسيج وسازماندھی توده ھای مردم ورھبری مبارزات آنھا درجھت قطع
سلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی وسرنگونی دولت مزدوروارتجاع فئودال کمپرادوری وتشکيل
ا ولوھرقدرشديد م م ه مرد ن ھرمبارز ن پذيرنيست.  درغيرآ ت دموکراتيک مردمی درکشورامکا دول

وخونين ھم باشد بدون رھبری انقfبی ھدفمند به شکست منجرمی شود. 
1388 ثور7

                     ( فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان)
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