نگاهی مختصربه اوضاع کنونی افغانستان
اوضاع فاجعه بارکنونی افغانستان ارتباط مستقیم به گذشته دورونزدیک آن دارد ومن دراینجا به تاریخ
حدود چهاردهه اخیرآن اشاره نموده که ازکودتای ننگین وفاجعه بار"7ثور" سال(  )1357خورشیدی
آغازمی شود .همچنین اوضاع شانزده سال اخیرافغانستان نتیجه ادامه خیانتها ،تجاوزها،جنایات ،وطن
فروشیهاواستبداد وحشیانه باندهای رویزیونیست«خلقی»پرچمی«،سازائی» ملیشه ای مزدورواربابان
سوسیال امپریالیست آنها ،باندهای ارتجاعی اسالمی(گروه های جهادی وطالبی وباداران خارجی آنها(
امپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی پاکستان،عربستان سعودی وجمهوری اسالمی ایران)
ودیگرگروه ها وعناصرخاین به خلق ومیهن می باشد .افغانستان کشوری مستعمره ونیمه فئودالی است
که ازشانزده سال باین طرف دراشغال نظامی ارتشهای امپریالیسم امریکا وارتش چند کشورعضوناتو
قراردارد .این اشغالگری نظامی وتسلط استعماری از"  7اکتوبر"سال (  )2001میالدی آغازشده
است.ابرقدرت امپریالیستی امریکا وامپریالیستهای عضوناتوحاکمیت استعماری شان راازطریق دولت
دست نشانده وصدها تن ازمامورین اطالعاتی آنها که درارگانهای مختلف دولت مزدورزیرپوشش
«مشاور» گماشته شده اند ،اعمال می کنند .دولت دست نشانده متشکل ازگروه های جنایتکار ،قاتل
ومزدورمنحیث نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیستهای غارتگربوده وستم
طبقاتی ،ستم ملی شئونیستی ودیگرانواع ستم منجمله ستم برزنان را برخلقهای ملیتهای مختلف افغانستان
اعمال می ک ند وهمه این ستمهاناشی ازستم ملی استعماری قدرتهای امپریالیستی امریکا و" ناتو" است.
گروه های " تحریک اسالمی طالبان"  ،حقانی ،گلب الدین والقاعده منحیث جناح دیگرازنمایندگان
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیسم ودولتهای ارتجاعی منطقه  ،جنگ مسلحانه راعلیه
ارتشهای اشغالگروارتش دولت دست نشانده به پیش برده ودرمناطق تحت کنترول شان شنیع ترین
جنایات راعلیه توده های خلق مرتکب شده وانواع ستم ومظالم وحشیانه برآنها اعمال کرده واستبداد
قرون وسطائی را دراین مناطق حاکم کرده اند .جنگ گروه های طالبان  ،حقانی ،گلب الدین ،القاعده
وداعش براساس ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی واهداف گروهی شان  ،نه بخاطراستقالل
افغانستان وآزادی واقعی توده های خلق که بمنظورکسب دوباره قدرت دولتی شان وتأمین اهداف
غارتگرانه قدرتهای امپریالیستی خاصتا ً امریکا وانگلستان درافغانستان ومنطقه وهمچنین تحقق
استراتیژی واهداف فئودال کمپرادورهای حاکم پاکستان درافغانستان ومنطقه می باشد .این گروه های
ارتجاعی وحشی وجنایتکارجنگ رابا امکانات تسلیحاتی ومالی ولوژستیکی وحمایت سیاسی مستقیم
وآشکاردولت پاکستان توسط سازمان استخبارات نظامی این کشور( آی اس آی) وطبق نقشه نظامی این
کشوروکمک وپشتیبانی همه جانبه گروه های اسالمی پاکستانی وگروه اسالمی "القاعده" به پیش می
برند .امپریالیستهای امریکائی وناتوکه ازمربیان وتمویل کنندگان اصلی اصلی این گروه های ارتجاعی
اسالمی جنایتکارهستند؛ این جنگ راظاهراً زیرنام«جنگ علیه تروریزم» ادامه می دهند؛ ولی درحقیقت
درپی تحقق استراتیژی واهداف غارتگرانه ای خود شان درمنطقه هستند .شیوه جنگ آنها علیه این گروه
ها نه تهاجمی ونابود کننده که تدافعی وتحدید کننده است .وواقعیتهای شانزده سال اخیرازجریان این
جنگ غارتگرانه بوضوح ثابت ساخته است که اینها درصدد نابودی این گروه ها نیستند؛ بلکه وجود
این گروه هاوتداوم جنگ غارتگرانه بهانه ای جهت ادامه اشغال نظامی وسلطه استعماری وحفظ پایگاه
های نظامی دایمی آنها درافغانستان می باشد .وتقویت نظامی وگسترش نفوذ وسلطه این گروه ها دردو
ثلت ازوالیات افغانستان (خاصتا ً طی  5-6سال اخیر) موئید این مطلب است.
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طی سی وهشت سال اخیرزخمهای مزمن عمیقی برپیکروروان خلقهای زحمتکش افغانستان توسط این
همه گروه های جنایتکارومزدوروقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی منطقه حامی آنها برخلق
وکشوروارد شده که هنوزخون ازآنها جاری است .وویرانیهای گسترده ای که درابعاد گوناگون براین
سرزمین وارد کرده اند؛ گواه آشکاری ازتوحش وبربریت قدرتهای امپریالیستی ونیروهاوگروه های
غارتگروتبهکارمزدورآنهادرمراحل مختلف علیه خلق افغانستان می باشد.
 مرحله اول :کشتارصدها هزارتن انسان بیگناه وشکنجه های وحشیانه هزاران تن دیگردرزندانهایمخوف به« جرم» آزادی خواهی ومیهندوستی ،فراربیش ازشش میلیون تن ازکشورکه هنوزبه تعداد سه
میلیون آنها امکان بازگشت به کشوروخانه های شان را نیافته اند ،فروپاشی ونابودی هزاران فامیل،
صدها هزارمعیوب ومعلول جسمی وبیمارروانی ،ویرانیها وخرابیهای گسترده درعرصه های مختلف
زراعت ومالداری ،اقتصاد،فرهنگ وعلم وآالم ورنجهای جانکاه که هنوزمیلیونهاتن ازخلق مظلوم
وستمدیده افغانستان ازآنهارنج برده وعذاب می کشند؛ همه وهمه توسط رژیم باندهای رویزیونیست
وجنایتکار«خلقی»پرچمی«،سازائی»«،سفزائی»وملیشه های جنایتکاربرهبری رشید دوستم وباداران
سوسیال فاشیست آنها علیه خلق وکشورصورت گرفته است.
 مرحله دوم :جنایات وخیانتها وتجاوزهای گروه های اسالمی( جهادی) که دردوران جنگ مقاومتمردم علیه رژیم مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم« شوروی» وقت درمناطق تحت کنترول شان
درروستاهای کشورعلیه خلق مظلوم رواداشته اند ،نوکری به امپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی
منطقه ،جنایات وتجاوزات وخیانتهای که دردوران پنج سال حاکمیت ننگین شان علیه خلق افغانستان
مرتکب شده اند(کشتاربیش ازشصت هزارتن ازشهریان کابل) درجنگهای درون گروهی دولت اسالمی،
تجاوزبه زنان وویرانیهای گسترده درشهرکابل که همه این جنایات را دراتحاد با باندهای خلقی پرچمی
سازائی وملیشه های مزدورروسی علیه خلق مظلوم وستمدیده افغانستان انجام داده اند.
 مرحله سوم :جروحات جنایات وتجاوزات پنج سال جنگ ارتجاعی ویرانگربین دولت اسالمی وامارتاسالمی علیه خلق وبعالوه اعمال ستم طبقاتی وستم ملی ودیگرانواع ستم ومظالم توسط این دونیروی
مزدورووحشی واعمال ستم ملی شئونیستی ازجانب امارت اسالمی طالبان برخلقهای ملیتهای غیرپشتون
وستم مذهبی برپیروان مذهب شیعه وپیروان ادیان (سک وهندو) وبربریت رژیم طالبان درکوچهای
اجباری واجرای سیاست نظامی سرزمین سوخته(سوختاندن مزارع وباغها) دروالیات پروان وکاپیسا
ومناطق دیگرمثالهای دیگری ازسبعیت وجنایت پیشگی گروه اسالمی قرون وسطائی طالبان وهمپاله
های آنها گروه القاعده وطالبان پاکستانی وشرکای جرم آنها «خلقی» پرچمیها علیه خلق افغانستان است.
 مرحله چهارم :کشتارخلق وانواع جنایات وتجاوزات علیه آنها توسط امپریالیستهای امریکائی ومتحدینناتوآن بتاریخ( 7اکتوبر) سال (  )2001میالدی آغازگردید وچندین هزارتن رادرهمان ماه اول بقتل
رسانده وویرانیهای گسترده برکشوربوجود آوردند وبعد ازآن زیرنام«جنگ علیه تروریسم» به
کشتارخلق افغانستان خاصتا ً دروالیات جنوبی وشرقی وجنوب غربی کشورطی شانزده سال اخیرادامه
داده وده ها هزارتن ازمردم بیگناه راکشته وهزاران تن آنهارا معلول ساخته وسخیف ترین تجاوزات
واهانتهارابرخلق این سرزمین رواداشته اند .درجهت دیگرگروههای جنایتارومزدورطالبان ،حقانی
وگلب الدین با گروه های اسالمی برادرشان ازپاکستان وسایرکشورهای اسالمی ازجمله گروه القاعده به
کشتارخلق ما ادامه داده ومخوف ترین جنایات واعمال ضدانسانی راعلیه خلق مظلوم رواداشته اند .طبق
گزارش " یوناما"(دفترنمایندگی ملل متحد درافغانستان) بتاریخ  6فبروری (  )2017ازسال ( )2009تا
سال(  )2016توسط ارتشهای امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتووارتش دولت مزدوربه تعداد
( )24851نفرغیرنظامی کشته و( )45547تن مجروح شده اند .باین صورت طبق ارزیابی آنها دراین
2

جنگ غارتگرانه بین امپریالیستهای اشغالگروگروه های طالبان وحقانی وگلب الدین والقاعده درپنج
سال قبل ازآن اگربصورت اوسط ساالنه به حدود ( )4000تن ازتوده های مظلوم کشته و( )9000تن
زخمی شده باشند؛ تعداد کشته ها حدود بیست هزارتن وتعداد زخمیها حدود چهل وپنج هزارتن فرض
شود ،جمعاًطی شانزده سال (  )45هزارتن کشته و( )90هزارتن مجروح شده اند .ولی این ارقام بهیچ
صورت واقعی نیستند وتعداد کشته ها وزخمیهای توده های مردم به مراتب بیشترازاین ارقام رسمی
هستند .همچنین " دفتریوناما" بتاریخ 2017-5-10اعالم کرد که ازسال ( )2009میالدی تاکنون حدود(
 )7500تن غیرنظامی دراثرانفجاربمبهای کنارجاده کشته شده وبیش از( 13هزار) تن مجروح شده اند.
این بخش دیگری ازجنایات امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده وگروه های جنایتکاراسالمی علیه
خلق مظلوم افغانستان است که مشتی جنایتکاروخاین ووطن فروش واسعمارزده آن را« افغانستان نوین»
می خوانند .همچنین گزارش " یوناما" تعداد تلفات ارتش دولت مزدوررا تنها درسال(  )2016حدود
هشت هزارتن وتعداد زخمیهای آن راحدود دوازده هزارتن ذکرکرده است.
دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم متشکل ازگروه های جهادی ملیشه های مزدور ،حزب سوسیال
دموکرات" افغان ملت" ،گروه ظاهر(شاه سابق) ،رویزیونیستهای «سازمان رهائی افغانستان -حزب
همبستگی افغانستان» وتعدادی ازتکنوکراتهای سابق وجدید که درکنفرانس" بن " درکشورجرمنی اعالم
گردید ،می باشد .جنایتکاران « خلقی» پرچمی « سازائی»  « ،سفزائی» ورویزیونیستهای «سازمان
آزادی بخش مردم افغانستان(ساما)» نیزباردیگرقالده غالمی استعماروامپریالیسم رابه گردن آویخته وبه
دولت دست نشانده پیوستند .ماهیت وخصلت طبقاتی دولت پوشالی راترکیب نیروها ،گروه ها
وعناصرتشکیل دهنده ای آن (که جنایات وخیانتها ووطن فروشیهای آنها طی سی وهشت سال
اخیرغیرقابل انکاربوده وطی پانزده سال اخیربه دزدی وغارت ،رشوه وفساد ،غصب اراضی ،تجاوزبه
زنان وکودکان ،اختطاف وهزاران مورد دیگرازتجاوزوستم ومظالم علیه خلق افغانستان مشغول اند)
تعیین می کند .دولت دست نشانده برهبری حامد کرزی مزدورامپریالیسم واستعمارطی سیزده سال
ودرسه سال اخیربه رهبری مزدوران دیگری (اشرف غنی وعبد هللا) نمونه وصفی یک دولت پوشالی
ونظام مستعمراتی است .زیرااستعمارگران درکشورهای تحت سلطه استعماری شان برطبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادوروگروه ها وعناصرجنایتکار ،خاین ،وطن فروش ،فاسد ورشوه خوار ،خود فروخته
وجاسوس منش اتکا می کنند تا بتوانند بوسیله ای آنها به استراتیژی واهداف غارتگرانه وخواستهای
پلید شان دستیابند .فساد ورشوه درسرشت چنین نظامها ودولتهای عجین است .به همین سبب است که
دولت دست نشانده در 16سال اخیرازجمله فاسد ترین دولت(موقعیت دوم) را درجهان دارااست .ترویج
کشت خشخاش وحشیش وتولید تریاک وهروئین وچرس برطبق خواست ومنافع قدرتهای اشغالگروسران
دولت مزدوروطبقات فئودال وباندهای مافیائی مرتبط به آنها وگروه های طالبان وحقانی وگلب الدین
صورت می گیرد .مالکین ساالنه مبلغی حدود یک ونیم دوتا دومیلیارد دالرازکشت کوکناروتولید تریاک
حاصل می کنند که مبلغ اندکی سهم دهقانان ومبلغ ناچیزی هم دستمزد کارگران فالحتی درزمان بهره
برداری حاصل تریاک می باشد .عاید باندهای قاچاق داخلی وسران دولت مزدورحدود مبلغ چهارمیلیارد
دالرتخمین شده است .باقی عاید ساالنه تولید چهارونیم هزارتن تریاک که حدودهشتاد درصد تولید تریاک
درسطح جهان را تشکیل می دهد درشبکه مافیائی بین المللی وبازارهای کشورهای مختلف جهان حدود
چهل تا پنجاه میلیارد دالرتخمین شده است .گروه های طالبان وحقانی وگلب الدین ازسهم مالکان اراضی
ودهقانان وشبکه قاچاقبران داخلی ده درصد (عشر) می گیرند .وسهم جنرالهای نیروهای اشغالگرخاصتا ً
ارتش امریکا وانگلستان وشبکه سازمان " "CIAو" "MI6ساالنه میلیاردها دالرمی رسد .همچنین طبق
گزارشهای متعدد ازنهادهای بین المللی ونهادهای خودکشورهای امپریالیستی ازمبلغ ( )108میلیارد
دالری که طی یک ونیم دهه اخیربه دولت دست نشانده درافغانستان بمصرف رسانده اند؛ حدود نیمی
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ازآنها بشکل رشوه های کالن ،اختالسها ،قراردادهای پروژه های ساختمانی وخریداریهای کالن ،
مصارف هنگفت «مشاورین» دولت امریکا وسایرقدرتهای امپریالیستی اشغالگردردولت دستنشانده
وبه اشکال وشیوه های دیگردزدی شده ویا دوباره به کشورهای مبدأ بازگشته است .بطورمثال :طبق
گزارش "سیگار)  " )SIGÄRنهاد بازرسی عمومی امریکا در«بازسازی افغانستان» بتاریخ -12-4
 : 2015مصارف 10 -5نفرامریکائی که درافغانستان فعالیت کردند(  )150میلیون دالرشده است.
کاراین واحد ازسال  2009تا سال 2015بوده واین پول دراجاره ویالها درکابل ،هرات ،بلخ ،وجالل
آباد ومعاش محافظین ومصارف دیگرهزینه شده است .ازاین مبلغ ( )43میلیون دالرآن جهت ساختمان
پمپ گازبرای موترها بمصرف رسیده است که طبق گفته همین نهاد ،عین همین دستگاه درپاکستان به
پنجصدهزاردالرساخته می شود .همچنین بازرس عمومی وزارت دفاع امریکا می گوید ":دردولت
افغانستان به قیمت(  )420میلیون دالرسا زوبرگ نظامی مفقودشده است.همچنین بتاریخ (-12-19
 )2016جان ساپکو بازرس ویژه امریکا دربازسازی افغانستان(سیگار) درکابل گفت  ":تا حال توانسته
است دومیلیارد دالرکه درجریان بازسازی حیف ومیل( بخوان دزدی واختالس) شده است رادوباره به
خزانه دولت امریکا بازگردانده وبیشترازصد شهروند امریکائی را به دادگاه معرفی کرده است ".باقی
این پولها صرف دولت دست نشانده عمدتا ً مصارف ارتش وپولیس و« امنیت ملی» دولت مزدورشده
است .ونیزهمین منبع می گوید که :درارتش وپولیس دولت طی سالها ده ها هزارنفربطور" خیالی" ثبت
شده ومعاش ومصارف آنها را قوماندانها به جیب می زنند .بخش بزرگی ازپولهای قدرتهای اشغالگربه
دولت پوشالی توسط سران این دولت وسران "" NGOها ونهادهای «جامعه مدنی» دزدی واختالس شده
اند ،بخشی صرف معاشهای دالری مامورین دولت مزدورازوزیران وده ها تن مشاورهروزیرومشاورین
رئیس دولت پوشالی که تعداد مشاورین کرزی به بیش ازهشتاد تن میرسید  ،معاشهای دالری
ولسوالها،معاش های دالری اعضای کمیسونهای مستقل مختلف ازجمله « شورای عالی صلح» (که
یکی ازمنابع تمویل گروه های طالب وحقانی وگلب الدین می باشد) « ،شورای سراسری علما» (که
اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشورراتوجیه شرعی می کنند) ،معاشهای دالری بیش ازسه صدتن
وکیل دواتاق پارلمان استعماری وخریداری موترهای ضدگلوله برای هریک وکیل ومعاش
چهارنفرمحافظ مسلح برای آنها ومعاشهای دالری صاحب منصبان عالی رتبه ومیان رتبه ارتش ،پولیس
و« امنیت ملی» دولت دست نشانده به ترتیب رتبه وموارد مختلف دیگر .فقط فیصدی اندکی ازاین پولها
درجهت «بهبود وضعیت معیشتی» توده های مردم و« بازسازی» کشوربه مصرف رسیده است( .
طبق یک گزارشی که درزمان حکومت کرزی پخش گردید مبلغ معاشهای دالری مامورین بلند رتبه
دولت ازاین قراربوده است :وزیرماهانه پنج تا ده هزاردالر،والی پنج هزاردالر ،ولسوال درجه اول
هزاردالر ،ولسوال درجه دوم  900دالرودرجه سوم  800دالرو .) ...بتاریخ  2016-12-14تلویزیون
طلوع گزارش داد که :تعداد مشاورین عبدهللا (عبد هللا)رئیس اجرائیه دولت مزدوربه ( )110تن می
رسدکه معاش ماهانه تعدادی ازآنها(200تا )300هزارافغانی است ،معاش ماهانه تعدادی ( 1500تا
 )2000دالراست ومعاش تعداد دیگر( 50تا  )70هزارافغانی است .وبهمین صورت معاشهای ده ها تن
ازمشاورین غنی احمدزی رئیس دولت پوشالی.
امپریالیستهای غارتگرامریکا وناتودرآستانه تهاجم نظامی به افغانستان ،تبلیغات گسترده ای راجهت
اغفال واغوای خلق افغانستان ودیگرخلقهای جهان براه انداخته وازجهتی هم شورای امنیت سازمان«ملل
متحد» این نهاد دستیارقدرتهای امپریالیستی ،مجوزتهاجم نظامی به افغانستان را صادرکرد .ازجانب
دیگرخستگی وانزجارمفرط خلق افغانستان ازتحمل بارجنایات یک ونیم دهه دوران رژیم مزدورخلقی
پرچمیها واشغالگران روسی وجنایات ووحشت گروه های جهادی علیه توده های خلق درروستاهای
کشوردرزمان جنگ مقاومت مردم علیه رژیم دست نشانده وارتش متجاوزسوسیال امپریالیسم«
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شوروی» و دوران پنج سال رژیم اسالمی گروه های جهادی وخلقی پرچمی وملیشه های مزدوروپنج
سال جنگ ارتجاعی وخانمانسوزبین دولت اسالمی وامارت اسالمی طالبان وبعالوه اعمال فاشیستی
رژیم طالبان که توده های خلق را بطورعام وتوده های خلق ملیتهای غیرپشتون را بطورخاص به رمق
رسانده بود ،ناامیدی توده های خلق افغانستان ازشکست جنگ مقاومت آنها علیه رژیم مزدوروارتش
سوسیال امپریالیستهای روسی توسط گروه های ارتجاعی اسالمی  ،تبلیغات گروه های جهادی ،پرچمی
ملیشه ای موسوم به "اتحاد شمال" که با ارتشهای مهاجم همکاری کردند ،رنج وعذاب بی حد وحصرحدود
شش میلیون مهاجردرکشورهای پاکستان وایران طی دونیم دهه (قبل ازتهاجم نظامی امپریالیستهای
امریکائی وعضوناتو)که اکثریت قاطع آنهازندگی مشقتباری داشتند ودارند وشب وروزانتظاربازگشت
بوطن خود را می کشیدند ونیزفقدان یک جنبش توده ای انقالبی نسبتا ً نیرومند درکشورکه می توانست
با تبلیغات گسترده این ترفندهای امپریالیستها وگروه های ارتجاعی رنگارنگ مزدورامپریالیسم را برای
توده های خلق افشا می کرد؛ اینها ازجمله عوامل عمده ای بودند که مردم آزادی خواه افغانستان( که
قبل ازاین ابرقدرت سوسیال امپریالیسم« شوروی» ودولت مزدور«خلقی» پرچمی هارادرمیدان نبرد
نظامی شکست داده بودند) دربرابراین تجاوزوتهاجم امپریالیستها مقاومت نکردند .نیرنگ
دیگرامپریالیستهای اشغالگراین بود که متعاقب سرنگونی رژیم طالبان وتشکیل دولت دست نشانده
باسرمایه گذاریهای هنگفت چند ده میلیارد دالری ازجمله دربیش از(  ")2000ان جی او" وبیش از3500
نهاد«جامعه مدنی» واستخدام ده هاهزارتن ازتحصیل کرده ها و«روشنفکران» با معاشهای دالری
مناسب درآنها وهمچنین استخدام چند ده هزارکارگرازطریق این نهادها وآغازفعالیت سرمایه های داخلی
به کارگماشته شدند .نهادهای زیرنام" "N G Oو"جامعه مدنی" درافغانستان ماهیتا ً پروژه های
امپریالیستی استعماری هستند که باسرمایه گذاری کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی درجهت
اهداف غارتگرنه آنها صورت گرفته اند .این نهادها با فعالیتهای شان درعرصه های مختلف جامعه
دراغوای توده های خلق که به شدت ازفقروگرسنگی وبیکاری وبی خانمانی رنج می بردند ومی برند
ودرجهت فرونشاندن خشم وقهرآنها علیه نیروهای اشغالگرودولت دستنشانده وتخفیف شدت تضاد ملی
وطبقاتی آنها باامپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورنقش ایفا کردند ومی کنند.اکثریت قاطع این نهادها
زیرنام« کمک رسانی وعرضه خدمات» بطورهدفمندانه مبارزه «مسالمت آمیزومتمدنانه» را دربین
توده های خلق تبلیغ وترویج نموده وبه اشکال وشیوه های مختلف روحیه تسلیم طلبی وانقیاد پسندی رابه
تحصیل کرده ها و«روشنفکران» وتوده های خلق ناآگاه القا می کنند .ونیزجذب چند ده
هزارکارگردربرنامه های موقت« انکشاف دهات» وپیاده کردن دهها پروژه خورد ومتوسط
ظاهراً«عام المنفعه» درشهرهاودهات وتشکیل بیش ازصد«حزب سیاسی»بوسیله گروه ها ونیروهای
جنایتکارووخاین ووطن فروش ودیگرگروه های ارتجاعی تسلیم طلب خادم امپریالیسم واستعماروتآسیس
بیش ازهفتاد کانال تلویزیون وبیش ازصد وشصت موج رادیوداخلی وخارجی وانتشارحدود ( )1700
روزنامه ،هفته نامه ،وماهنامه دروالیات وولسوالیها ،گشایش چندین هزارباب مکتب وایجاد سی وپنج
پوهنتون(دانشگاه) دولتی وحدود شصت پوهنتون وهفتاد مؤسسه تحصیالت عالی غیردولتی( که بیشترآنها
اهداف منفعتجوئی مالی دارند وبخشی هم اهداف سیاسی) وبخش بزرگ آنها به لحاظ محتوی وکیفیت
درسطح نازلی قرارداشته وطی  16سال اخیرچندین میلیون شاگرد درآنها مشغول آموزش بوده وده ها
هزارتن آنها فارغ شده اند .اینها همه نقش اغواگرانه را برای خلق ستمدیده افغانستان ایفا کرده و می
کنند.
موضوع « بازسازی افغانستان» یک ترفند امپریالیستی استعماری بوده وسرمایه گذاری دراین عرصه
درجهت آبادی کشوروبهبود زندگی توده های خلق صورت نگرفته بلکه عمدتا ًدرجهت پیشبرداهداف
ونیازهای ضروری ارتشهای قدرتهای امپریالیستی ومیزان سودآوری سرمایه های امپریالیستی وسرمایه
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های کمپرادوری وابسته به آنها وتحکیم پایه های نظام استعماری صورت گرفته ومی گیرد .با سقوط
رژیم طالبان واشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشور ،میلیاردها دالرجهت مصارف دولت دست
نشانده ،وآغازبرنامه های ساختمانی درایجاد پایگاه های نظامی ارتش اشغالگر،بازسازی شاهراه های
پخته واعمارراه های جدید پخته جهت سهولت برای عبورومرورارتش های اشغالگروتوسعه شبکه های
ترانسپورتی جهت انتقال اموال ولوازم ومواد سوخت مربوط به ارتشهای اشغالگروسایربرنامه های
خدماتی آنها ،تشکیل ده ها کمپنی نظامی جهت تربیت محافظین مسلح برای حفاظت ازکارمندان قوای
اشغالگرکه چندین هزارتن ازجمله افراد مربوط به قوماندانهای گروه های جهادی وملیشه ای درآنها
مشغول کارشده وصاحب معاش های دالری کالنی بوده اند؛ اینها وموارد متعدد دیگرزمینه ها وجلوه
های عمده تبلیغاتی دیگری جهت اغوای توده های خلق وتبلیغ وترویج روحیه انقیاد ملی وتسلیم طلبی
طبقاتی ،ترویج وتبلیغ فرهنگ امپریالیستی وفرهنگ فئودال کمپرادوری وکشاندن کتله های بزرگی
ازتحصیل کرده ها دراین باتالق بوده اند .فعال شدن شبکه وسیع ترانسپورت درشهرها ودهات ،فعال
شدن فابریکه های متوسط وکارگاه های کوچک ،آغازکارساختمان سازی درسطح نسبتا ً گسترده ،
موجب رونق بازاربگونه موقتی (آنهم عمدتا ً دربخش تجارت وواردات اموال استهالکی ومواد تعمیراتی)
 ،فربه ترشدن گروه هاودسته های جنایتکاری که طی سی وهشت سال اخیربه ثروتهای هنگفت "
بادآورده" دستیافته اند وفربه شدن قشرفوقانی طبقه خرده بورژوازی شهری وروستائی ،اقشارمختلف
تحصیل کرده ها به سویه های متفاوت صاحب زندگیهای نسبتا ً مرفهی شدند ،حضورچندین هزارتن
«مشاور» ازکشورهای امپریالیستی ونهادهای بین المللی واجاره خانه ها بقیمت های گزاف
واعمارهزاران باب مسکن که دردوران جنگها ویران شده بودند توسط اقشارمتوسط جامعه ،همه اینها
شرایط کاررا برای ده ها هزارکارگربطورموقت(چندسال) میسرساخت .اینها نیزجلوه های اغواگرانه
دیگری بودند که توده های مردم رادرباره مسئله تهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتووسلب
استقالل وبه مستعمره کشیدن کشوروبردگی آنها متوهم وغافل ساخته وکتله های بزرگی ازاقشارخرده
بورژوازی را بااین استدالل که « شرایط کنونی بهترازدوران سیاه وقرون وسطائی طالبان ودولت
اسالمی گروه های جهادی است» اغواکرد .تعدادی ازتحصیل کرده ها وگروه های سیاسی استعمارزده
وخاین به خلق ومیهن صحبت از« افغانستان نوین» کرده وگروه های «خلقی» پرچمی ،سازائی ،ملیشه
ای ،جهادی خاصتا ً گروه های اسالمی وملیشه ای موسوم به "اتحاد شمال" ورویزیونیستهای «سازمان
رهائی »...و«ساما» ودیگرهمپاله های آنها برای ارتشهای اشغالگرخیرمقدم گفتند .اما با خروج بیش
ازصدهزارارتش اشغالگردراخیرسال  ، 2014چندین هزارتن ازاین تحصیل کرده ها معاشهای دالری
خودرا ازدست دادند ویا مانند رویزیونیستهای « سازمان رهائی افغانستان « -راوا»  -حزب همبستگی
افغانستان» و« ساما» که به مقامهای دلخواه شان دردولت دست نشانده نرسیدند ،زبان به شکوه گشوده
واکنون جهت اغوای توده های خلق اینجا وآنجا امریکائی ها را اشغالگرخوانده وآنهم ذکری ازاشغالگری
ومداخالت دیگرقدرتهای امپریالیستی وسوسیال امپریالیسم چین بزبان نمی آورند .رونق تصنعی
بازاردرچندسال اول که به رکود گرائیده وسقوط کرد وچهره ای سیاه وننگین استعماروامپریالیسم وماهیت
ضدملی وضدمردمی دولت دست نشانده ومیزان وخامت فقروگرسنگی وبیکاری وجنایات ارتشهای
اشغالگرودولت مزوروانواع مصایب دیگربیش ازپیش آشکارترگردیدحتی برای تعدادی از«
روشنفکران» ای که مسحورجلوه های فریبنده دالرهای امپریالیستهای اشغالگرشده ودچاراین افوریا
شده بودند که امپریالیستهای امریکائی واروپائی ومتحدین آنها« افغانستان راآباد ساخته ولقمه نانی برای
مردم میسرخواهد شد» .اما با وجودهمه این ترفندهای امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده ازهمان
سالهای اول اشغال اقغانستان توده های مردم دربرابرجنایات وتجاوزات ووحشیگریهای ارتشهای
اشغالگرودولت پوشالی چندین دفعه اقدام به اعتراض وتظاهرات وحتی شورش کردند که ازطرف
ارتشهای اشغالگرودولت پوشالی وحشیانه سرکوب گردید .اما نارضائی وخشم عمومی دربرابراعمال
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جنایتکارانه وسبعانه ارتشهای اشغالگرودولت دست نشانده به اشکال وشیوه های مختلف کماکان ادامه
داشته است .لیکن ترهیب کتله های مردم خاصتا ً زنان ساکن درشهرها توسط " مترسک" (بازگشت
گروه های قرون وسطائی ( طالب ،القاعده ،حقانی وگلب الدین به قدرت) ازجانب امپریالیستهای
امریکائی وناتوودولت دست نشانده ونبود حضوریک نیروی واقعا ً انقالبی مردمی درصحنه که می
توانست با استفاده ازاین شرایط عینی مساعد ،درجهت مساعد ساختن شرایط ذهنی ومتشکل کردن توده
های خلق وراه اندازی یک مبارزه انقالبی گسترده علیه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورفعالیت می
کرد؛ موجب تداوم سلطه استعماروامپریالیسم وحاکمیت دولت پوشالی گردیده است.
دولت دست نشانده بعد از  16سال جهت مصارفش بطورعمده متکی به قدرتهای امپریالیستی است.
ازحدود هشت میلیارد دالربودجه ساالنه دولت پوشالی فقط طی چند سال اخیریک ونیم میلیارد دالرآن
ازعواید داخلی دولت بدست می آید .منبع عمده عواید داخلی دولت را مالیاتها وعواید گمرکها تشکیل
میدهد که ساالنه حدود شصت – هفتاد درصدآنهادزدی واختالس می شود .باین عبارت که باندهای
رهزن داخل وخارج دولت پوشالی ساالنه صدها میلیون دالرمالیه اموال وارداتی شان رانمی پردازند.
وبهمین صورت گمرکها وبنادرکشورنیزدرقبضه آنها وافراد وابسته به آنها قرارداشته وساالنه صدها
میلیون دالرعواید آنهارا دزدی می کنند .رشوه ،دزدی واختالس سراپای دولت مزدوررا فراگرفته است.
ازموارد پولهای اختالس شده تاکنون سه رقم درشت آن افشا شده اند :رسوائی اختالس کابل بانک
حدود( )900میلیون دالر ،وزارت دفاع بیش از(  )900میلیون دالر ،وزارت شهرسازی حدود یک
میلیارددالروبهمین صورت دهها نهاد وپروژه دولتی دیگروجود دارند که طی  16سال اخیردچارفساد
گسترده بوده وازهرکدام آنها ده ها میلیون دالردزدی واختالس شده است .بهمین صورت دزدی واختالس
ده ها میلیون دالرتوسط رؤسای " ان جی او" ها ومدیران نهادهای « جامعه مدنی» بخش بزرگ دیگری
ازاین چپاولگریها را تشکیل می دهد .مدیر" موسسه دیده بان شفافیت افغانستان" می گوید ":طی سیزده
سال( )100میلیارد دالرتوسط افغانستان جذب شده ولی اکثریت آنها حیف ومیل شده است( این نهادنیزبنا
براقتضای ماهیت وموقعیت اش بجای دزدیها واختالسهای غیرقابل انکارعبارت" حیف ومیل" را بکار
برده) ومی گوید :ازجمله اینها(  )100پروژه در( )30ولسوالی که ( 60درصد) آنها نیمه کاره رها شده
وپول آنها به غارت رفته است" .ونیزبتاریخ ( )21دسمبر( )2016اعالم شد که :دروزارت انکشاف
دهات ده ها پروژه خیالی برمال شده اند که طی سالها وجوه مصارف آنها به غارت رفته است.
ونیزدرابتدای همین سال اعالم شد که درزمان ریاست کرزی صدها مکتب" خیالی" گزارش شده و
فاروق وردک عضوحزب اسالمی (وزیرمعارف وقت) طی سالها وجوه مصارف آنهارا به جیب زده
است .همچنین ده ها مورد دیگرازدزدیهای کالن اراکین دولت دست نشانده که افشا شده وکوس رسوائی
دولت درداخل وخارج به صدادرآمده است ودولت بگونه نمایشی جهت باصطالح رسیدگی به آنها
محکمه دایرکرده که هنوزبه فیصله نرسیده ونخواهند رسید .رشوه خواری وفسادگسترده دردولت دست
نشانده امررایجی است .نهاد"  " INTER NACIO NAL ANTI-CORRUPTIONدرروز 8دسمبر2016
اعالم کرد که ":نتایج یک نظرسنجی از  34والیت افغانستان نشان می دهد که افغانها ساالنه حدود ()3
میلیارد دالربه اراکین ومامورین دولت رشوه می دهند" .مسئول نهاد" دیدبان شفافیت افغانستان" می
گوید که تا سال گذشته این مبلغ ساالنه ( )2میلیارد دالربود .البته فساد دولتی وجاسوس پروری جزء
ماهیت وخصلت استعماروامپریالیسم است که درکشورهای تحت سلطه ویا کشورهای تحت تسلط
استعماری آنها درجهت پیشبرداهداف غارتگرانه ای شان آنرا بکارگرفته وهزاران تن ازعناصرفاسد،
خاین ،جاسوس واستعمارزده را به خدمت می گیرند تاسلطه استعماری شان را برتوده های خلق تحکیم
بخشیده وبه حاکمیت استعماری شان ادامه دهند.
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وضعیت اقتصادی :بخش بزرگی ازاقتصاد افغانستان برمحورفعالیت باندهای مافیائی مختلف می چرخد
که تقریباًدرهمه بخشهای اقتصاد وجود داشته واقالم درشت آن را تولید تریاک دربخش زراعت وورود
اموال استهالکی بگونه قاچاقی دربخش تجارت وصدورحاصالت معادن وجنگالت بگونه قاچاقی بخارج
کشورتشکیل می دهد .بخش اعظم از( )60تصدی وکارخانه دولتی با صدها جریب زمین متعلقه آنها که
ازبیست وپنج سال قبل ازشرایط 16سال اخیرباقی مانده بودند به قیمت بسیارارزان به اراکین بلند پایه
دولت ویا وابستگان آنها حراج شدند .معادن کشورازجمله الجورد ،زمرد ،لعل ،بیروج ،انواع سنگهای
رخام توسط باندهای مسلح مرتبط به اراکین دولت دست نشانده غارت می شوند .جنگلالت ارچه بگونه
قاچاق به پاکستان انتقال می شوند .طبق پژوهش نهاد"  " Fredom houseبتاریخ  21فبروری 2016
یک میلیون وسه صدهزارجریب زمین توسط مقامات بلند پایه دولتی وزورمندان وبرخی ازنمایندگان
پارلمان ومقامات عسکری ورهبران سیاسی غصب شده است .البته برخی ازآمارها این رقم را حدود
دومیلیون جریب ذکرکرده اند .بخش بزرگی ازسرمایه های کمپرادوری متعلق به اراکین بلند پایه دولت
ورهبران وقوماندانهای احزاب اسالمی وملیشه ای می باشد .میلیاردها دالری که رهبران احزاب
اسالمی ،گروه های مزدورسوسیال امپریالیسم«شوروی» ،گروه های مزدورامپریالیستهای غربی
دردولت دست نشانده ،رؤسای"  "NGOها طی حدود چهاردهه اخیردزدی کرده ویا ازطریق قاچاق
بدست آورده اند؛ دراعمارمارکیتها  ،صالونهای مجلل عروسی ،هوتلهای چند ستاره  ،شهرکهای رهایشی
وغیره عرصه ها سرمایه گذاری کرده اند .لیکن سرمایه گذاری دربخش زراعت وصنایع بسیاراندک
بوده است .طی سیزده سال اخیرحدود(  )13میلیارد دالرازجانب عارتگران داخلی وکشورهای
غارتگرخارجی درافغانستان سرمایه گذاری شده که حدود ( )8میلیارد دالرآن دربخش ساختمانسازی
بوده است .طی سیزده سال حدود( )300شهرک اعمارشده که (  )230آن بگونه غیرمعیاری اعمارشده
و( )230هزارجریب زمین آنها غصب شده اند )2/2( .میلیارد دالردربخش مخابرات وتکنالوژی
معلوماتی سرمایه گذاری شده است .طبق گفته وزیرمخابرات درافغانستان ( )22میلیون نفرازتلفن همراه
استفاده می کنند ودونیم میلیون ازخدمات انترنیتی[.طنزقضیه اینجاست که :درکشورسی میلیونی که حدود
نیمی ازنفوس آن درشرایط زیرخط فقروگرسنگی بسرمی برند 22 ،میلیون تن آنها ازتلفن موبیل استفاده
می کنند؟!] .وطبق برآوردملل متحد درچندهفته قبل؛ "یک سوم جمعیت افغانستان(9میلیون وسه
صدهزارنفر) درسال  2017به کمکهای بشری نیازدارند" .رشد زراعت منفی بوده ورشد صنعت
کمترازدوفیصد(که نسبت به سال گذشته پنجاه درصدپائین آمده است) وبطورکل رشد اقتصادی
کمترازیک درصد می باشد .ازهشت میلیون جریب زمین قابل کشت تنها سه ونیم میلیون آن زیرکشت
است ،باقی بعلت ناتوانی مالکین ویا نبود آب کافی ازکشت بازمی ماند .وطبق گزارش " مرکزتحقیق
ومطالعات افغانستان نوین"بتاریخ  2016 -12-24هفتاد درصدآب افغانستان بطوررایگان به کشورهای
همسایه سرازیرمی شود.همه این دزدها وغارتگران میلیاردها دالررا دربانکهای خارج ذخیره ویا
سرمایه گذاری کرده اند .ازجمله زیرنام «سرمایه های خصوصی افغانستان»مبلغ(-16
)18میلیارددالردربانکهای دوبی وحدود()10میلیارد دالردرپاکستان سرمایه گذاری شده است .سرمایه
های صدها تن تاجرافغانستان درکشورچین فعالیت دارند.همچنین درکشورایران وکشورهای آسیای میانه
وسایرکشورها سرمایه گذاری کرده اند .وزیرمالیه دولت درسال  2014طی مصاحبه ای با تلویزیون
بی بی سی گفت که دراین سال  6میلیارددالرازسرمایه های شخصی ازافغانستان خارج شده است .سال
بعد یکی ازاستادان اقتصاد پوهنتون کابل طی مصاحبه ای با تلویزیون طلوع گفت که طی سالهای اخیر
( )16میلیارد دالرسرمایه ازافغانستان خارج شده است .افغانستان دروضعیت کنونی نود درصد
کسربیالنس تجارت دارد .طبق گفته رئیس" اتاقهای تجارت واداره آیسا" طی سیزده سال اخیرحدود چهل
وپنج هزارشرکت خورد وبزرگ ومتوسط داخلی وخارجی درافغانستان بفعالیت آغازکرده اندواکنون
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حدود دونیم هزارفابریکه درافغانستان فعالیت دارند ونود درصد تجارت افغانستان دربخش تورید اجناس
خارجی فعالیت می کند .واردات افغانستان ساالنه حدود ده میلیارد دالروصادرات آن حدود( )500میلیون
دالرتخمین شده است" .بخشی ازاین کارخانه های صنعتی متعلق به بورژوازی «صنعتی» ،بخشی
متعلق به قشرفوقانی طبقه خرده بورژوازی وبخش دیگرآن بشکل سرمایه گذاریهای مختلط با سرمایه
های افراد ایرانی ،ترکی وپاکستانی فعالیت می کنند .اما طی این مدت قدرتهای امپریالیستی اشغالگردولت
پوشالی بنابراهداف امپریالیستی وارتجاعی آنهاازطرق مختلف جلورشد وتوسعه سرمایه های صنعتی
راگرفته اند .باین صورت که باثرعدم حمایت وکمک دولت دست نشانده ازجلمه درتهیه امکانات ازجمله
زمین برای اعمارفابریکه ها ،حمایتهای گمرکی برای جلوگیری ازتورید آن بخش ازاجناس خارجی که
درداخل کشورتولید می شوند ،سیاست اقتصادی(« بازارآزاد») ونبود امنیت ومصئونیت جانی ومالی
برای تاجران و صاحبان کارخانه های صنعتی ؛ بخشی ازآنها ورشکست شده  ،بخشی سرمایه های شان
راازکشورخارج کرده اند وبخشی هم دروضعیت بحرانی قراردارند.بورژوازی«ملی»افغانستان طی
حدود چهاردهه اخیرتحت سلطه استعماری سوسیال امپریالیسم«شوروی» وفشاردولت ضدمردمی
وضدملی «خلقی» پرچمیها ،دولت اسالمی وامارت اسالمی وطی یک ونیم دهه اخیرتحت سلطه
استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت پوشالی به لحاظ اقتصادی وسیاسی درموقعیت
بسیارضعیفی قراردارد.ودر16سال اخیربخش بزرگی ازبورژوازی"ملی"درتبانی وهمکاری
بابورژوازی کمپرادوروامپریالیستهای اشغالگرودولت پوشالی قرارداشته است.
وضعیت معارف :طی  16سال اخیرچندین هزارباب مکتب دولتی وخصوصی وسی وپنج دانشگاه دولتی
وشصت دانشگاه خصوصی ودیگرموسسات "تحصیالت عالی" تأسیس شده که یک کمیت ظاهراً بزرگ
" باد کرده" وفاقد کیفیت الزم ومعارف به شدت نامتوازن ونا عادالنه را تشکیل می دهد .حدود ()40
درصد مکاتب فاقد تعمیراند وشاگردان درشرایط گرماوسرمای شدید وطاقت فرسادرهوای آزاد وروی
زمین درس می خوانند .همچنین کمبود معلمین آموزش دیده وکمبود شدید معلم درمناطق روستائی وجود
دارد .ازیکطرف درلیسه های شهرکابل اکثریت مضامین علمی ازطریق سیستم دیجیتال برای شاگردان
فراهم شده است ؛ لیکن دروالیات چهل درصد مکاتب فاقد عمارت ووسایل ومواد درسی اند.
دربیشتروالیات پوهنتون ها ومکاتب لیسه فاقد البراتوارومواد درسی الزم اند .تحصیالت خاصتا ً بعد
ازدورابتدائی به شدت طبقاتی ونا عادالنه است .باین صورت که برای بخش بزرگی ازفرزندان توده
های خلق ،ادامه تحصیل دربخش تحصیالت عالی ازجمله درپوهنتون ها بسیارمشکل ویا ناممکن است.
فورمالیته "امتحان کانکور" دردولت به شدت فاسد ورشوه خواربه مدرک عایدات وواسطه بازی برای
کارمندان وزارت تحصیالت عالی مبدل شده است .ومسئله چندین هزاربورسیه ساالنه ازجانب
کشورهای مختلف جهان برای تحصیالت عالی نیزبه همین صورت است که اکثریت قاطع فرزندان خلق
ازآنها محروم هستند .وزیرمعارف دولت مزدوربتاریخ  2016 -12-18گفت که درافغانستان()17
هزارباب مکتب وجود دارد که حدود( )6میلیون شاگرد درآنها مشغول فراگیری تعلیم هستند( لیکن قبل
ازین تاریخ دولت مدعی بود که درافغانستان بیش ازده میلیون شاگرد درمکاتب کشورمشغول آموزش
هستند) .همین وزیربتاریخ( )2016-11-20گزارش داد که ( )60درصد جمعیت افغانستان بیسواداند که
( )80درصدآنهارا زنان تشکیل می دهد و()90درصد زنان درروستاهابیسوادهستند.ازحدود()11میلیون
نفرباالی سن  15سال)500(،هزارنفرآنهادرپانزده هزارمرکزسواد آموزی درسراسرکشورمشغول سواد
آموزی هستند وساالنه  250هزارتن آنان موفق می شوند .درمکاتب لیسه وپوهنتون ها متن مضامین
درسی ازجانب« شورای سراسری علماء » مربوط دولت اسالمی به شدت کنترول شده وموضوعاتی
ازعلوم طبیعی خاصتا ً درباره" تئوری تکامل" "،پیدایش وتکوین کائنات" و"پیدایش وچگونگی تکامل
انسان وسایرموجودات زنده" ودیگرقضایای علمی را مغایربا اوهام دینی ومذهبی خوانده وازنصاب
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درسی حذف می کنند .درمکاتب وفاکولته ها مضمونی بنام « ثقافت اسالمی» تدریس می شود که بجای
استدالل؛ شاگردان را تهدید وتفسیق وبجای ارایه منطق تکفیرمی کند .گروه های اسالمی خاصتا ً "جناح
افراطی" آنها درمکاتب وپوهنتون ها بطورگسترده فعالیت می کنند .بعالوه افرادی ازهمین سنخ بنام معلم
واستادازکشورهای پاکستان،ایران،عربستان وترکیه نیزبطورگسترده درمراکزتعلیمی دولتی
و"خصوصی"درافغانستان وجود دارند.ازجانب دیگردولت جمهوری اسالمی ایران صدها مرکزجاسوس
پروری وترویج فرهنگ ارتجاعی رازیرنام«مراکزفرهنگی» درچندین والیت کشورازجمله کابل و
هرات ایجاد کرده وبهمین صورت چندین نهاد «تحصیالت عالی» وتلویزیون راکه توسط گماشتگان
داخلی آن اداره می شوند،نیزتمویل می کند .همچنین هزاران مدرسه دینی درسراسرکشورفعالیت کرده
وده هاهزاراطفال ونوجوانان تحت تأثیرسموم اوهام وخرافات دینی ومذهبی وافکارسیاسی ارتجاعی
مالهای وابسته به احزاب ارتجاعی اسالمی به گمراهی کشانده می شوند .درافغانستان حدود()120
هزارمسجد وتکیه خانه ثبت شده دروزارت حج واوقاف وجودارد وهزاران مسجد ثبت ناشده
نیزموجوداند .دراکثریت قاطع این مساجد مالهای مغزمتحجرومتعصب درجهت گمراه کردن اطفال
خوردسال ونوجوانان که درمساجد درس دینی فرامی گیرند وتوده های خلق نقش نهایت منفی بازی می
کنند .طی بیست وپنج سال اخیرهزاران مدرسه دینی ایجاد شده که صد ها هزارشاگرد درآنها مصروف
فراگیری دروس دینی هستند وازاین طریق خرافات وتوهمات والطایالت دینی ومذهبی به آنها القاشده
وبه لحاظ سیاسی نیزبه گمراهی کشیده می شوند .همچنین قراراست که دولت عربستان سعودی یک
دانشگاه اسالمی درمحل "تپه مرنجان" کابل اعمارنماید که درآن پنج هزارشاگرد مشغول درس
خواهندشد .وبهمین صورت قراراست که ازطرف دولت عربستان دروالیت ننگرهاردرمحلی بنام
"شهرک امان هللا خان غازی" تهداب یک دانشگاه اسالمی گذاشته شودکه پنجصد میلیون دالرهزینه
دارد .وشاگردان ازسراسرافغانستان وکشورهای منطقه تادرجه« دوکتورا» درآن تحصیل خواهند کرد.
باید جداًتوجه داشت که دروضعیت کنونی علی الخصوص دربخش معارف وفرهنگ بیشترازقبل فضای
ظلمتباری درکشورحاکم است وتوده های خلق خاصتا ً نسلهای جدید درافغانستان با خطرات جدی انحطاط
وقهقرای فرهنگی مواجه بوده وامپریالیستها وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورواحزاب ارتجاعی
اسالمی حاکم سیاه چاله های درجهت گمراهی نسلهای جوان کشورحفرکرده ودرآینده نیزحفرخواهند
کرد .وازجهت دیگرده ها حزب وانجمن ظاهراً «غیرمذهبی» توسط باندهای جنایتکارخلقی پرچمی،
«سازائی» و« سفزائی» تشکیل شده ونسلهای جدیدرابگمراهی می کشانند.همچنین تشکلهای
انقالبی
همبستگی»«،سازمان
افغانستان-راوا-حزب
رهائی
رویزیونیستی«سازمان
افغانستان»«،سوسیالیستهای کارگری»« ،ساما» و«ساما-ادامه دهندگان» با بکارگیری کلمات
«مترقی» افکارنسلهای جدید جامعه را با الطایالت ضدانقالبی اپورتونیستی و رویزیونیستی مسموم می
سازند.
واحد تحقیق وبررسی افغانستان "AREU-درگزارش اش بتاریخ  2015-10-7که درویب سایت فارسی
بی بی سی به نشررسیده است ،چنین می نویسد ":گروه های فعال درمکاتب ومدارس به پنج دسته تقسیم
می شوند:
 گروه های اسالمی ،گروه های قومگرا وملی گرا ،گروه های مائویست وچپ ،گروه های جهادیوگروه های لیبرال ودموکرات.گروه های اسالمی شامل حزب اسالمی برهبری گلب الدین ،جمعیت
اصالح ،حزب التحریر ،طالبان وجند هللا می شود .احزاب قومگرا -ملی گرا -شامل ستم ملی( سازمان
انقالبی زحمتکشان افغانستان -سازا ،تحریک ملی برهبری اسماعیل یون ،افغان ملت وکنگره ملی
برهبری لطیف پدرام) .فعالیت پنج گروه جهادی نیزدراین تحقیق بررسی شده است :جمعیت اسالمی،
حزب وحدت اسالمی ،جنبش ملی اسالمی وحرکت اسالمی برهبری انوری .بیشترین فعالیت را گروه
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های اسالمگراء دارند( 81درصد) وکمترین فعالیت را گروه های لیبرال ودموکرات(  )10/2درصد،
درمکتب ها انجام داده اند وازمیان احزاب اسالمی حزب اسالمی گلب الدین فعال ترین آنهاست( )55/1
درصد ،جمعیت اصالح که سازمان اجتماعی -مذهبی است و دردولت ثبت شده ودارای دفاترمتعدد
دردانشگاه ها ومدارس دینی است ودارای رادیووچند نشریه است .حزب التحریرگروه غیرقانونی است
که معتقدبه وحدت جامعه اسالمی وتشکیل خالفت اسالمی است وافغانستان رایکی ازاین خالفت خوانده
است .گروه های جهادی(  )75/6درصد درجایگاه دوم قراردارند .وبیشترین میزان فعالیت درمکاتب
به حزب اسالمی (  )61/8وپس ازآن جمعیت اسالمی( )58/3درصد می باشد .جنبش ملی اسالمی(
 )24/7درصد وکمترین فعالیت به حزب وحدت اسالمی( )16/2نسبت داده شده است .براساس این
گزارش ،گروه های ملی وقومگرا(ستم ملی ،تحریک ملی ،افغان ملت ،کنگره ملی با(  )51/4درصد
وگروه های چپی( شعله جاوید وخلق وپرچم)(*) با(  )20/6درصد نیزدرمکاتب فعال اند .همچنین دراین
گزارش تذکریافته که پیش ازاین" انستیتوت مطالعات استراتیژیک" با انتشاردوگزارش ،افزایش افراط
گرائی را درمدارس دینی وهمچنین دردانشگاه های افغانستان خبرداده وهوشدارداده بود.همچنین یک
نهاد تحقیقاتی درافغانستان ازروند روبه رشد سیاسی شدن مکاتب وبویژه فعالیت سازمانهای تندرواسالمی
درمیان دانش آموزان خبرداده است ".واحد تحقیق وارزیابی افغانستان" این تحقیق را براساس مصاحبه
با(  )431تن آموزگارودانش آموزودر( )136مکتب درهژده والیت افغانستان انجام داده است.
(*) توضیح[ :برخالف نظرنویسنده این گزارش که درذکر«گروه های مائویست وچپ» ویا اینکه شعله
ایهارادرکنار«خلقی» و"پرچمی" ها درطیف «چپ» قرارداده است ،کامالً غیرواقعی وغرض آلوداست!
درحالیکه باندهای «خلقی» پرچمی وبرادران«سازائی» و«سفزائی» آنها نه اینکه درکنارگروه های
"چپ"منسوب به " شعله جاوید" قرارنمی گیرند که قراردادن آنها درزمره گروه های چپ متعارفی که
سابقه خیانت به مردم وکشوررا ندارند نیزظالمانه است .زیراباندهای « خلقی» پرچمی وهمسنخان آنها
ازجمله گروه های جنایتکار ،خاین ،وطن فروش وقاتل مردم افغانستان بودند وهستند وطی نیم قرن
خاصتا ً درسی وهشت سال اخیرهویت جنایتکارانه ومزدوری وجاسوسی آنها به سوسیال امپریالیسم«
شوروی» بدفعات برای خلق افغانستان برمالشده است وهمین اکنون درچوکات دولت دست نشانده
درنوکری استعماروامپریالیسم وعلیه خلق ومیهن قراردارند .ونیزامروزدیگرهر"شعله ای" "چپ" نیست
.البته منظورچپ انقالبی است .وبفرض اگردراوضاع کنونی فعالیت گروه های رویزیونیستی وتسلیم
طلب مانند«سازمان رهائی افغانستان-راوا-حزب همبستگی افغانستان»«،ساما»«،ساما-ادامه
دهندگان»«،سازمان انقالبی افغانستان» ودیگرگروههاوافرادهمقماش آنها درداخل وخارج دولت دست
نشانده که سابقه شعله ای دارند ،منظورنظرنویسنده باشد؛ نیزکامالًغیرواقعی ،نادرست وتحریف حقایق
است .البته فعالیت گروه ها وافراد( مارکسیست -لنینیست -مائویست) واقعی ویا احیانا ًافراد وتشکلهای
از چپ انقالبی منسوب به جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) درمکاتب وپوهنتون های افغانستان
ودرسطح جامعه بحث دیگری است که بایدحساب آنها ازرویزیونیستها واپوتونیستها وتسلیم طلبانی که
زمانی نسبت ویا هواداری "جریان دموکراتیک نوین" را داشتند ،تفکیک گردد].
 وضعیت صحت عامه :امکانات وارایه خدمات صحی اساسی وکیفیت تشخیص وتداوی مریضان برایاهالی کشورخاصتا ً توده های خلق بسیاررقتباراست .وطبق اذعان وزیرصحت عامه دولت پوشالی
دراین اواخر" :حدود چهل درصد مردم به خدمات صحی اساسی دسترسی ندارند" .بخش بزرگی
ازخدمات صحی زیرکنترول "بخش خصوصی" قراردارد که بیک( تجارت) پرمنفت مبدل شده است.
بهمین سبب است که اهالی افغانستان ساالنه حدود (  )300میلیون دالرجهت معالجه به کشورهای
خارجی ازجمله پاکستان ،ایران ،هند وکشورهای دیگربمصرف می رسانند .مسلم است که میلیونهاتن
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توده های خلق فقیروگرسنه ازامکان چنین معالجه ای قطعا ً محروم هستند .درهمین وضعیت هم خدمات
صحی بشکل نهایت ناعادالنه صورت می گیرد .درافغانستان اکثریت بخش مراکزتشخیص وتداوی
دولتی وخصوصی درکابل ودو-سه شهربزرگ دیگرمتمرکزاند .درسراسرافغانستان(  )319بیمارستان
خصوصی وجود دارد که ( )126آن دروالیت کابل فعالیت می کنند 70 – 65 .درصد نفوس کشورکه
درروستاها زندگی می کنند ازخدمات صحی اساسی الزم محروم اند.ولسوالیهای باموقعیت کوهستانی
ودشوارگذارخاصتا ً درفصل سرماوریزش برف که راه ها مسدود می شوند ازدسترسی به کمترین خدمات
صحی وتداوی محروم اند خاصتا ً اطفال وزنان باردار .ساالنه چندین هزارتن ازکودکان وزنان بارداربه
علت نبود خدمات صحی وداکترودوا جان می دهند .درافغانستان چند ده هزارتن مبتال به انواع سرطان
هستند وساالنه  16هزارتن آنها جان می دهند .ساالنه( )600تن ازکودکان مبتال به سرطان خون تشخیص
می شوند وتا کنون آماربزرگساالن مصاب به این مریضی داده نشده است .علت سرطان خون
رادرافغانستان عمدتا ً بکاربرد مواد رادیو اکتیوتوسط ارتشهای امپریالیستهای اشغالگرخاصتا ٌ
امپریالیستهای امریکائی وناتوطی یک ونیم دهه اخیرتشکیل می دهد .دربخش شرقی افغانستان
باثراستعمال گلوله ها وبمب های با مواد رادیواکتیو(  – Depleted Uraniumکه به آن یورانویم
ضعیف شده ویا یورانیوم باظرفیت پائین هم می گویند) واقعات امراض سرطانی طی سالهای اخیرزیاد
مشاهده شده است .اورانیوم ضعیف شده هم ماده ای کیمیاوی وسمی است وهم ماده رادیواکتیو .این ماده
به سلولهای انسان به شدت آسیب زده وموجب جهش( )DNAمی شود وسرطان زااست .ساالنه افراد
زیادی خصوصا ً درمناطق شرقی کشوربه انواع سرطان مبتال شده واطفال ناقص الخلقه تولد می شوند.
این موردازجنایت ضدبشری امپریالیستهای امریکائی وناتودرافغانستان درکنارجنایات ضدبشری
سوسیال امپریالیسم « شوروی» ودولت خلقی پرچمیها که ده میلیون مین ضد وسایط وضد نفررا درخاک
افغانستان غرس وتعبیه کرده اند که طی بیش ازسه دهه اخیرماهانه ده ها تن کشته ومعلول ومعیوب
قربانی می گیرد .درآلوده ساختن محیط زیست درافغانستان به وجه فاجعه بارآن بعالوه مواد
رادیواکتیوکه اثرات کیمیاوی وسمی سایرموادی که طی سی وهشت سال اخیر ازبکاربرد صده هاهزارتن
مرمیهای خمپاره وانواع بمبها وراکتها وسایرمواد منفجره بوسیله ارتشهای قدرتهای امپریالیستی
ودولتهای مزدورآنهاوگروه های ارتجاعی مزدورامپریالیستها ودولتهای کشورهای منطقه ،فضا وخاک
افغانستان را آلوده ساخته وموجب انواع مریضیها برای توده های خلق شده اند .ازجهت دیگرنابودی
بخش اعظم جنگالت کشورونابودی چراگاه هاومناطق سبزبوسیله ارتشهای اشغالگرودولتهای
مزدوروگروه های مختلف مسلح مربوط به احزاب اسالمی وعدم توجه دولتهای مزدوربه آن ،زیانهای
جبران ناپذیری به محیط زیست کشوروارد شده است .ونیزعدم موجودیت شبکه فاضل آب وجمع آوری
زباله ومحوآنها به طریق صحی وتولید مواد آالینده توسط ده ها هزاروسایط کهنه وفرسوده باثرمصرف
تیلهای بی کیفیت درشهرهای بزرگ وپرنفوس خاصتا ً (کابل ،هرات ،جالل آباد ،مزار ،قندهار ،غزنی
و )...طی  16سال اخیریکی دیگرازفواجع زیست محیطی درافغانستان است که ساالنه هزاران تن
ازافراد کهن سال واطفال باثرابتال به امراض تنفسی جان می دهند.
طبق گزارش وزارت صحت عامه دولت پوشالی ،ساالنه ( )15هزارتن باثرابتال به انواع بیماریهای
سرطان جانهای خودرا ازدست می دهند .طبق گفته یک متخصص امراض صدری درکابل ،درافغانستان
(  )136هزارزن مبتال به سرطان هستند .همچنین طبق گزارش "سازمان بهداشت جهانی" از( )3500
مورد سرطان پستان درزنان نیمی ازآنهاجانهای خودراازدست می دهند وبیش از( )800
موردباثرسرطان رحم جان می دهند .درمیا ن مردان نیزازهر( )3500مورد سرطان بیش از()1100
مورد سرطان معده ومری تشخیص شده است .همه این وفیات ناشی ازعدم امکانات ووسایل تشخیصیه
وتداوی الزم وبموقع می باشد .بهمین صورت ساالنه هزاران تن ازتوده های خلق به اثرابتالبه مرض
12

توبرکلوزوسایرامراص مکروبی وویروسی وپرازیت مالریا وبعلت نبود امکانات وتداوی موثرجان
خودرا ازدست می دهند .طبق گزارش وزارت صحت عامه ساالنه ( )13هزارتن باثرابتال به مرض
توبرکلوزجان می دهند .وهرسال(  )61هزارواقعه جدید توبرکلوزتشخیص می شود که ( )66درصدآن
را زنان تشکیل می دهد .حدود ( )380هزارنفرمبتال به مالریا می شوند که(  )10-5درصدآن از نوع
خطرناک آن است که ساالنه ده ها تن آنها جان می دهند .وبیست ملیون تن درمعرض تهدید ابتال به
مالریا قراردارند .درحال حاضردر 9والیت افغانستان داکترمتخصص زن وجودندارد.طبق
برآوردوزارت صحت عامه پنجاه درصد زنان بارداربه مراقبتهای صحی اساسی دسترسی نداشته و
ازهر( )100هزارمادربارداربین ( )1200-1600تن آنها درهنگام زایمان جان خودرا ازدست می
دهند.درافغانستان طی دودهه اخیرمریضی "ایدز" به سرعت شیوع یافته وروبه گسترش است وباثرنبود
امکانات تداوی طویل المدت ومراقبت های صحی الزم ،ساالنه ده ها تن آنها جان می دهند .براساس
برآورد ( 70 )WHOدرصد جمعیت افغانستان فاقد امنیت غذائی هستند .بیشتراز 50درصد کودکان
زیرپنج سال ازاختالل دررشد ونمورنج می برند وبیشتراز  30درصد آنها کمبود وزن دارند که
هردوناشی ازفقرغذائی وعدم تغذیه سالم ومناسب است .درسال  2014حدود چهارمیلیون مورد به عفونت
روده وبیماری اسهال کودکان درمراکزدرمانی به ثبت رسیده است که دوکتورهای معالج علت آن را
استفاده ازآب نوشیدنی ناپاک وغیرصحی می دانند .دسترسی به آب نوشیدنی صحی یک معضل بزرگ
بسیاری ازساکنان شهرکابل ودیگرشهرهای کشوراست .یک گزارش ازجانب وزارت شهرسازی بتاریخ
 2016-12-14درویب سایت بی بی سی چنین است :درحال حاضرریاست آب رسانی شهرکابل می
تواند برای  52هزارخانواده این شهرپنج میلیونی آب آشامیدنی صحی تهیه کند .طبق گفته رئیس آب
رسانی سطح آبهای زیرزمینی فرونشسته ودربخشهای ازشهرکابل آبهای زیرزمینی آلوده است .درحال
حاضرهفتاد درصد آبهای زیرزمینی درکابل غیرصحی است ،با این وجود مردم ناچاراندازآنهااستفاده
کنند .به علت نبود سیستم فاضالب پیش بینی شده که تا پنج سال آینده بخش اعظم آبهای زیرزمینی
درشهرهای بزرگ خصوصا ً شهرکابل آلوده خواهند شد .درگزارش دیگری وزارت شهرسازی می گوید
که 28 :درصد اهالی شهرکابل آب نوشیدنی صحی دارند که ازسوی حکومت تهیه می شود .وهمچنین
مدعی است که با حفرچاه هاتوسط خودمردم وبرخی ازنهادهای دیگر 62درصد ساکنان کابل از"آب
صحی" استفاده می کنند!
بخش بزرگی ازنفوس افغانستان ازامراض مختلف روانی رنج می برند که عمدتا ً ناشی ازاوضاع سیاسی
اجتماعی واقتصادی وحشتبارسی وهشت سال اخیردرکشوربوده که باثرکشتارها وجنایات واعمال
وحشیانه وضدانسانی توسط رژیم«خلقی»پرچمیها وسوسیال امپریالیسم «شوروی» ،دولت دولت اسالمی
وامارت اسالمی وامپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده وگروه های طلبان وحقانی ،گلب
الدین والقاعده بوجود آمده است .جنگهای غارتگرانه و طوالنی مدت ووحشیگریهای این مزدوران
بیگانه شدید ترین ووخیم ترین صدمات روانی رابرخلق افغانستان خاصتا ً نسلهای جوان کشوروارد کرده
است .دونسل این سرزمین اززمانی که دررحم مادربوده واکنون که بین  38سال سن دارند به دوره
های مختلف وبه سویه ها وشدتهای متفاوت تحت فشارصدمات وشوکهای روانی قرارداشته اند .دراین
دوران طوالنی تعدادزیادی جنین باثرترضیدات وشوکهای عصبی وروانی مادران شان سقط شده اند.
ویا بعد ازتولد با دیدن صحنه های وحشتباری که دژخیمان وحشی وبیرحم« اگسا وکام وخاد» ازرژیم
«حزب دموکراتیک خلق» وارتش سوسیال فاشیستهای روسی که چون گشتاپوهای آلمان نازی برای
دستگیری پدران ویامادران وسایراعضای خانواده به خانه ها هجوم می بردند .این حاالت اثرات سوء
سهمگینی برروان این کودکان بجا گذاشته است .ویا زمانی که این دژخیمان مادران ویا پدران کودکانی
را که به اتهام عضویت وهواداری ازجریان دموکراتیک نوین ویاپشتیبانی ازجنگ مقاومت به
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طرزوحشیانه ای کشان کشان وبعضاًبا ضرب وشتم وتوهین ونا سزاگوئی ازخانه بسوی زندا ن
هاوکشتارگاه ها می بردند؛ اثرات زیانبارروانی این صحنه ها ی وحشتباربرکودکان شان غیرقابل جبران
است .زیرا کودکان تا سن پنج سالگی شدیداً به والدین خاصتا ً به مادران شان وابسته اند ومادران حیثیت
همه هستی آنهارا دارد .اثرات سوء صداهای مهیب طیارات جنگی وبمباردمانهای وحشتناک طیارات
ارتشهای روسی ودولت مزدورآنها (و در  16سال اخیرارتشهای امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت
دست نشانده) وبه توپ بستن وراکت باران خانه ها ومحله ها ،صدمات روانی شدید اطفالی که باثرشدت
جروحات بدن یک یا دوعضوبدن آنها قطع شده ویا کودکانی که صدمات دماغی دیده اند ،کودکانی که
طی سی وهشت سال اخیربه اثرانفجارده میلیون مین غرس شده توسط ارتش سوسیال فاشیستهای روسی
ودولت مزدورودیگرگروه های جنایتکارومزدورامپریالیستهای غربی معیوب شده اند .ترس ووحشت
طوالنی مدت ازجانب رژیم خلقی پرچمیها که بسیاری ازافراد درحالت ترس واضطراب دایمی بسرمی
بردند( ترس ازدستگیری وزندان وشکنجه واعدام ) ،اثرات سوء اعمال جنایتکارانه ووحشتبارگروه های
جهادی وملیشه ای وخلقی پرچمی ها وسازائی ها دردوران دولت اسالمی درکابل وکشتارده ها
هزارانسان بیگناه وصحنه های وحشت آوری که توسط این گروه های جانی ووحشی درجنگهای
دوامدارکوچه به کوچه بوجودآمدند وهمچنین وحشتباراعدامهای دسته جمعی ازطرف رژیم طالبان
وصحنه های وحشتبارکوچهای اجباری دروالیات مختلف کشور.ونیزهجوم ناگهانی ارتشهای امریکائی
وناتودرنیمه شبها به خانه های مردم وایجاد دهشت در  16سال اخیر،همه وهمه اثرات نهایت زیانباری
برروان مردان وزنان وخاصتا ً اطفال ونوجوانان این سرزمین بجا گذاشته است .ونیزفشارصدمات روانی
مادران وپدرانی که یک ویا چند تن ازفرزندان ویا دیگرعزیزان شان راطی سی وهشت سال اخیرازدست
داده اند ویا درزندانها توسط دژخیمان رژیم خلقی پرچمیهاوگروه های جهادی وطالبی وزندانهای
امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودولت مزدورطی  16سال اخیرشکنجه شده وسالهای طوالنی
درزندان مانده اند .همچنین مهاجرتهای اجباری وطوالنی مدت وتحمل انواع ستمها وتوهین وتحقیر،
فقروگرسنگی وتنگدستی میلیونها تن ازخلق کشوردرکشورهای میزبان .صدمات روانی جنگ واثرات
رژیمهای
سوء وزیانباراین همه رنج وآالم ناشی ازجنایات واعمال وحشیانه وضدانسانی
ِ
مزدوروامپریالیستهای حامی آنها طی سی وهشت اخیرعلیه خلق افغانستان ،اینها اثرات نهایت زیانباری
براعصاب وروان خلق افغانستان خاصتا ً کودکان وزنان بجاگذاشته وبخش بزرگی ازجامعه
دچاراختالالت روانی ،اختالت عصبی روانی ،صدمات دماغی و انواع امراض روانی شده اند .اختالالت
روانی ده ها هزارتن زندانی ،هزاران تن هنوزدرحالت خواب دچارکابوس می شوند که ناشی ازصحنه
های دهشت افگنی همه این نیروها ودارودسته های جنایتکارومزدوروباداران خارجی آنهااست که
درخاطره پیرووجوان ازتوده های خلق باقی مانده است .طبق گزارش دوسال قبل سه نهاد خارجی
درافغانستان ،حدود هشتاد وپنج درصد اهالی افغانستان ازیکی امراض روانی رنج می برند؛ ولی
وزارت صحت عامه دولت مزدوراین رقم رابرای زنان( 72درصد) وبرای مردان 60درصد اعالم
کرده است که مشکل است به صحت آن اعتماد کرد .یکی ازعواقب ناگواراختاللهای روانی درافغانستان
اقدام به خودکشی افراداست که ساالنه ده هاتن آنها جان میدهند .براساس گزارش "شفاخانه حوزوی
آموزشی ابوعلی سینا بلخی" روزانه  3-2تن درحالی که با مرگ دست وپنجه نرم می کنند به این
شفاخانه انتقال م ی شوند .کسانی که اقدام به خودکشی کرده اند با خوردن مرگ موش ،تیزاب وقرص
خواب آورمی باشد .سرطبیب این شفاخانه گفت ":دروالیت بلخ آمارخود کشی افزایش یافته است .اوعلت
را اختالالت روانی ،افسردگی وخشونت خانوادگی ،ازدواجهای اجباری ،بددادن دختران(درمقابل پول
ومال) وهمچنین فقرراازمهمترین علل خودکشی درافغانستان گفته اند .افسردگی( ) Depression
مهمترین علت خودکشی گفته شده است که عمدتا ً صحت دارد .سرطبیب شفاخانه گفت :در  9ماه سال(
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 )1395خورشیدی ( )603نفردروالیت بلخ اقدام به خود کشی کرده اند که ( )450تن آنها زنان بوده اند
ومتباقی مردان .وازجمع این افراد ( )63تن جان داده اند که بیشترآنها زنان بوده اند .همچنین وی عالوه
کرد که درافغانستان خود کشی به شیوه های مختلف صورت می گیرد :طبق گزارش شفاخانه هرات
بتاریخ ( )2017-1-28ازآغازسال ( )1395خورشیدی (  )700مورد اقدام به خودکشی صورت گرفته
که( )33واقعه منجربه مرگ شده است .اقدام به خودکشی به طریقه حلق آویزکردن ،خوردن مواد سمی
وخود سوزی بوده که هفتاد درصد قربانیان زنان وسی درصد آن مردان هستند .دروالیت ننگرهاراقدام
به خودکشی عموما ً ازطریق غرق کردن درآب ،درکابل وسایروالیات استفاده ازادویه های حشره کش
وحلق آویزکردن گزارش شده است .وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که مطالعات انجام شده
ازپنج شفاخانه بزرگ کابل دراقدام به خودکشی به تعداد( )2061مورد مسمومیت و( )9555مورد
سوختگی امسال ثبت شده است.
یکی دیگرازبیماریهای مدهش وخانمان براندازاعتیادبه موادمخدراست که طی سه ونیم دهه
اخیردامنگیرتعدادزیادی ازمردم ماخاصتا ً جوانان شده است .عامل(عاملین)اعتیاد به مواد مخدرما نند
سایرامراض ومصایب اجتماعی عمدتا ً اوضاع وحشتبارکشوراست که بوسیله قدرتهای امپریالیستی
وطبقات حاکم ارتجاعی بوجود آمده است .اعتیاد افراد به مواد مخدردرکشورهای مختلف جهان اکثراًعلل
اجتماعی اقتصادی وروانی دارد.آمارارایه شده توسط وزارت مواد مخدرافغانستان ،تعداد معتادین به
مواد مخدررا حدود  1/6میلیون تن ذکرکرده که روبه تزاید است وبطوراوسط ( )800-500هزارفامیل
ازآن متأثرهستند .لیکن آماری که دراین اواخرتوسط دولت ارایه شده این رقم را سه ونیم میلیون تن
گفته که یک میلیون آنرازنان ویکصدهزارآنرا کودکان تشکیل می دهند .دولت دست نشانده طی این مدت
اقدام الزم وموثری درجهت تداوی ونجات زندگی این افراد نکرده است .گفته می شود که ازپنج سال
باین طرف درافغانستان( )108مرکزتداوی وجود دارد که تا حال حدود صدهزارتن ازمعتادین تداوی
شده اند ،یعنی ساالنه بیست هزارتن .بتاریخ  2016 -12- 21دولت گزارش داد که" :مرکزتداوی زنان
وکودکان معتاد" که دارای ( )150بسترمی باشد افتتاح شد .درگزارش سازمان ملل متحد درسال 2014
میالدی چنین می خوانیم ":درافغانستان حدود چهل درصد کودکان دروضعیت بسیاربدی گرفتاراند ،حدود
دومیلیون کودک درکارهای سخت وشاقه مشغول اند وهزاران تن آنها گدائی می کنند .میلیون ها تن
آنهاازرفتن به مکتب محروم اند .ساالنه چندین هزارتن آنها درجنگ کشته ومعلول می شوند" .ونیزهمین
منبع می گوید :د رافغانستان ( )600هزارتن کودک درحاالت اضطراری مواجه هستند وبه کمک فوری
" بشردوستانه" نیازدارند .کمیسون « حقوق بشر» دولت مزدورمی گویدکه ":وضعیت حدود()500
هزارکودک فاجعه باراست .همچنین محیط کارهای سخت وشاقه برای جسم وروح این کتله های کودکان
به طرزوحشت آوری زیان باراست .ونیزمحیط اجتماعی ناسالم برای این کودکان به نحووحشت آوری
مخاطره آمیزاست وموارد زیاد تجاوزهای جنسی به این کودکان گزارش شده است .همچنین جلب
واغوای تعداد زیادی ازکودکان فقیرویا بی سرپرست توسط نیروهای پولیس دولت مزدوروملیشه های
مزدورمحلی وسوء استفاده وتجاوزجنسی به آنها به دفعات گزارش شده است.
فقروگرسنگی درافغانستان به میزان باالی وجود دارد .هزاران تن ازکودکان ،زنان فقیربی سرپرست،
کهنساالن ومعلولین مجبوربه گدائی شده اند .بیکاری بیداد می کند وهرسال به رقم بیکاران افزوده می
گردد.یکی ازآمارها رقم بیکاری واجدین شرایط کاررا حدود پنج میلیون تن تخمین می زند .لیکن
گزارش"اتحادیه کارگران افغانستان" می گوید که :درسال  2015ازحدود 12میلیون شهروند واجد شرایط
کار()8میلیون آن بیکارهستند.آمار"وزارت کارواموراجتماعی"دولت مزدور،رقم بیکاران راچهارمیلیون
تن ذکرمی کند .همچنین طبق آماردرافغانستان یک میلیون وششصدهزارتن کارگرفنی درصنعت قالیبافی
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وجود دارند که هفتاد درصد آنان را زنان وکودکان تشکیل میدهد .دورنمای کاربرای حدود()300
هزارفارغ التحصیل مکاتب وپوهنتون ها بسیارتاریک است.تعدادزیادی ازاین فارغان درکارهای ساده
دربازارروی می آورند .همه ساله به نرخ بیکاری افزوده می شود.هرسال تعداد زیادی جهت یافتن
کاربه کشورایران ویا کشورهای حوزه خلیج فارس وترکیه ویا به کشورهای اروپائی می روند .ناامنی
واختطاف کودکان وسرقتهای مسلحانه واختطاف افرادبه منظورباجگیری یکی دیگرازمشکالت جدی
جامعه راتشکیل می دهد.طبق گزارش" " Asia Foudationدرافغانستان امید به آینده به پائین ترین
سطح رسیده است .توده های خلق خاصتا ً زنان درمناطق تحت کنترول ونفوذ طالبان والقاعده وحقانی
وگلب الدین وداعش تحت فشارستم چند الیه رنج وعذاب می کشند .طالبان طی چندین سال حدود ده
ولسوالی را بطورکامل تحت سلطه وکنترول داشته ودرچند سال اخیردرپانزده والیت نفوذ ویا کنترول
داشته ودر( ) 133ولسوالی بین گروه های طالبان وحقانی وداعش ودولت وارتش های اشغالگرجنگ
جریان دارد .طالبان درمناطق تحت تسلط شان دختران راازرفتن به مکتب منع کرده وکارزنان را ممنوع
قرارداده وساالنه ده ها تن اززنان رابه « جرم» کارکردن درادارات دولتی وازدواج به میل خودشان
بقتل می رسانند .ودرمناطق تحت کنترول دولت صد ها مکتب را آتش زده ودختران راازرفتن به مکتب
منع کرده اند .وضعیت وحشتباری برزنان حاکم است ازجمله مجازات سبعانه سنگساروشالق زدن
واعدام زنان.زنان ازترس چنین مجازاتی (که طالبان وگروه های اسالمی دیگربراساس احکام
ودساتیراسالم برآنها تعمیل می کنند) دربرابرستم چند جانبه ای که برآنها اعمال می شود خاموش مانده
وجهت احقاق حقوق شان صدای خودرابلند نمی کنند.
دولت دست نشانده امپریالیسم واستعمارازبدوتشکیل تاکنون دچاربحران همه جانبه بوده ودرماه ها وهفته
های اخیربیش ازقبل شدت یافته است .این دولت پوشالی وسیله ای دردست قدرتهای اشغالگربوده
وعاجزازهرنوع تصمیم گیری مستقالنه می باشد .ازآنجاییکه هریک ازگروه ها وافراد تشکیل دهنده ای
آن عالوه برمنافع گروهی وشخصی که ازطریق دریافت سهم شان ازمقامهای دولت پوشالی بآنها دست
می یابند؛ وابستگی وسرسپردگیهای به دیگردولتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی منطقه وجهان
نیزدارند که هرکدام آنهاخودرا ملزم به تأمین منافع واهداف آنها درافغانستان می دانند .علت اینکه این
گروه های جنایتکاروخاین باهمین سطح اختالف وتضاد باهم دریک اتحادهستند؛ اوالً :این ناشی
ازخصلت تضادبین این گروه ها ودسته بندیهای ارتجاعی ومزدورامپریالیسم است .ثانیا ً  :ازطریق سهم
درقدرت دولت پوشالی است که این دارودسته ها ی خاین و رهزن می توانند منافع شخصی وگروهی
خودراآسان ترتأمین کنند وزمینه دزدی واختالس ازمیلیاردها دالر«کمک» قدرتهای امپریالیستی
واستثمارتوده های خلق وقاچاق مواد مخدروسایراموال استهالکی برای آنها میسرمی گردد وبدون نگرانی
از"مأخذه" به جنایات ودزدی وغارتگریهای شان ادامه میدهند .ثالثاً :امپریالیستهای امریکائی وناتو،
گروه های طالبان وحقانی والقاعده وداعش راچون "شمشیردموکلیس" برباالی سرآنها خاصتا ً جناح
"ائتالف شمال دردولت پوشالی "آویخته اند وجرئت کمترین تعلل ویا اعتراض دربرابراراده وتصمیم
امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوراندارند .رابعاً :همه این گروه هاوعناصرجنایتکارووطن فروش
درداخل وخارج دولت پوشالی وامپریالیستهای اشغالگرمنحیث دشمنان قسم خورده خلق افغانستان
برمبنای خصلت طبقاتی واقتضای منافع طبقاتی وگروهی آنها دریک اتحاد قرارداشته تابتوانند به
استثماروستم برخلق وسرکوب وکشتارآنها وجنایت وغارتگری ادامه دهند .جنگ غارتگرانه بین
ارتشهای اشغالگروارتش دولت مزدوربا گروه های طالبان وحقانی والقاعده وگلب الدین وداعش با
حمایت همه جانبه مستقیم دولت پاکستان واکمال تسلیحاتی وتمویل آنها ازطریق سرویسهای استخباراتی
امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتوآن که برمبنای استراتیژیها واهداف منطقه ای وجهانی آنها آغازشده
وادامه یافته است؛ توقف آن نیزبراقتضای منافع وصالحدید آنها صورت می گیرد .هرزمان که
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امپریالیستهای امریکائی ومتحدین آن وفئودال کمپرادورهای حاکم برپاکستان بخواهند این جنگ
غارتگرانه راتوقف می دهند .لیکن دولت پوشالی درسرنوشت جنگ باطالبان وحقانی والقاعده (ادامه
ویا توقف آن ازطریق "مصالحه") اراده وصالحیتی ندارد« .صلح» ای که دولت دست نشانده وتمام
باندهای خاین ،جنایتکارووطن فروش وامپریالیستهای غارتگردرباره ای آن وراجی می کنند « ،صلح»
ای است بین این باندهای جنایتکاروقاتلین مردم افغانستان .بعبارت دیگربین این حیوانات درنده وهیچ
ربطی برای خلق مظلوم وستمدیده افغانستان ندارد .این « صلح»ی است ننگین که سیاه روزهای را
برای خلق افغانستان درقبال خواهد داشت .درچگونگی پیشبرد جنگ درشرایط کنونی وموضع گیری
دربرابرگروه های طالبان ،حقانی ،گلب الدین وداعش ویا بعد ازتوقف جنگ و«مصالحه» با خواست
امپریالیستهای اشغالگرودولت پاکستان؛ دردولت پوشالی عمدتا ً دوجناح وجود دارد :جناح طبقات حاکم
ارتجاعی ازتعلق ملیت پشتون وجناح طبقات ارتجاعی ازتعلق ملیتهای غیرپشتون .درشرایط سیزده سال
(ریاست کرزی مزدوردردولت پوشالی) نیزوضع برهمین منوال بوده است .همین اکنون جناح طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادورازتعلق ملیت پشتون برهبری اشرف غنی احمدزی خواهان آن است که
قدرتهای اشغالگربرای توقف جنگ وپیوستن گروه های طلبان وحقانی با دولت پوشالی تصمیم بگیرند.
چنانکه طی چند ماه اخیربنابراراده وخواست امپریالیستهای اشغالگرگلب الدین جنایتکاروقاتل مردم
افغانستان با دولت پوشالی «مصالحه» کرده وامتیازات زیادی را بدست آورد .پیوستن گلب الدین به
دولت پوشالی برتعداد جنایتکاران وآدمکشان حاکم افزوده می شود .این قاتل حرفه ای برای امپریالیستهای
امریکائی وبرخی از کشورهای عضوناتومهره ای آزموده شده می باشد .گلب الدین یکی ازدست پرورده
های "سیا" دولت امریکا و" آی اس آی" دولت پاکستان دربیش ازچهل سال اخیربوده است .این
عنصرجنایتکاروسفاک وباند آدمکش تحت رهبری اش ازجمله هارترین خصم نیروهای انقالبی پرولتری
درافغانستان ومنطقه می باشد .امریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتواین خون آشام راآورده اند تا پایه
های دولت پوشالی راتحکیم کرده وزمینه وشرایط را جهت سلطه امپریالیسم امریکا وقیمومیت دولت
پاکستان درافغانستان دردرازمدت آماده سازد .ازجهت دیگرجلوگیری ازنفوذ وسلطه امپریالیسم فدراسیون
روسیه وسوسیال امپریالیسم چین درافغانستان مطمح نظرامپریالیستهای امریکائی وناتواست .باند گلب
الدین استراتیژی واهداف خاینانه وغارتگرانه امپریالیستها را دراتحاد بابرخی ازاحزاب ارتجاعی
اسالمی(جهادی) خود فروخته واحزاب ارتجاعی ناسیونال شئونیست ازتعلق ملیت پشتون به پیش می
برد .وسرکوب جنبش انقالبی پرولتری وسایرجریانهای مترقی وآزادی خواه کشوردرحال وآینده یکی
دیگرازاهداف امپریالسم وارتجاع می باشد .تشکلهای ارتجاعی اسالمی ازجمله جمعیت اسالمی  ،اتحاد
اسالمی سیاف ،وسایرگروه های جهادی براساس پیوندهای دیرینه ای شان ازپیوستن وی به دولت پوشالی
استقبال کردند .همچنین گروه های ارتجاعی ناسیونال شئونیست ازجمله حزب سوسیال دموکرات«افغان
ملت» ،گروه شهنوازتنی واسماعیل یون وی را به آغوش کشیدند .بخش بزرگی ازحزب اسالمی طی ده
سال اخیردردولت پوشالی حضورداشته است .وبا پیوستن جناح گلب الدین ،گروه طالبان وگروه حقانی
به دولت پوشالی وزنه ای گروه های ارتجاعی تعلق ملیت پشتون تقویت شده وموقعیت جناح مرتجعین
تعلق ملیتهای غیرپشتون تا حدی تضعیف می گردد .ونیزادغام هزاران تن ازنیروی نظامی
جنایتکاروآدمکش حرفه ای این گروه های جنایتکاردرارتش وپولیس ودستگاه« امنیت ملی» دولت
مزدور ،مسئله فاجعه باردیگری برای خلق افغانستان خاصتا ً نیروهای مترقی مردمی وآزادی خواه
درشرایط کنونی وآینده خواهد بود .این مسئله ای است که دولت پاکستان نیزخواهان آنست وجنرال
مشرف رئیس جمهورسابق پاکستان چند ماه قبل طی مصاحبه ای این موضوع را بصراحت به
خبرنگاربی بی سی درانگلستان بیان کرد .اوهمچنین اظهارداشت که ":خواست اصلی دولت پاکستان
تسلط پشتونها( البته طبقه حاکم ملیت پشتون -توضیح ازمن است) دردولت افغانستان است واین حق
پشتون ها است؛ زیرآنها ملیت اکثریت را تشکیل می دهند .دیگراینکه نفوذ وسلطه دولت هند درافغانستان
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قطع شده وفقط درسطح روابط سفارتی عادی محدود گردد" .البته دراینجا منظوروهدف دولت پاکستان
مشخص است وآن تشکیل دولتی درافغانستان است که نفوذ وسلطه اش ازطریق گروه های طالبان ،گلب
الدین ،حقانی ودیگرگروه ها وعناصرمزدورش تأمین وتثبیت شده وافغانستان تحت سلطه استعماری
مستقیم ویا سلطه غیرمستقیم امپریالیسم ،تحت قیمومیت دولت پاکستان قراربگیرد .همین اکنون این
موضوع یک بخش بزرگ بحران درون دولت پوشالی را تشکیل میدهد؛ زیرا گروه های منسوب به "
ائتالف شمال" خاصتا ٌ جناح احمد شاه مسعود استقرارسلطه گسترده دولت پاکستان برافغانستان را خالف
منافع گروهی شان می دانند .چندین سال است که افرادی ازطرفداران وهواخواهان واعضای گروه
طالبان  ،حزب اسالمی گلب الدین وحقانی درمقامات باالی دولت پوشالی حضورداشته وهمکاریهای
اطالعاتی ونظامی موثری با گروه های متعلقه شانه کرده ومی کنند .بخش اعظم موفقیتهای طلبان
ودیگرگروه ها خاصتا ً طی دو -سه سال اخیرازاین ناحیه بوده است .حامد کرزی واشرف غنی وجناحهای
آنها این وضعیت را درراستای تأمین منافع طبقاتی طبقات فئودال وکمپرادورملیت پشتون واهداف سیاسی
وشئونیستی حال وآینده ای شان می دانستند ومی دانند .این موضوع ازاین گفته اشرف غنی وحامد کرزی
بوضوح عیان است که اینها درباره برادران طالب شان که سالهاست مصروف کشتارخلق افغانستان
وویرانی کشورهستند؛ چگونه فکرکرده وچه نظری دارند .دراین اواخراشرف غنی طی مصاحبه ای
چنین گفت ":طالبان با سایرافغان ها اعتقادات وفرهنگ مشترک اساسی ووطن پرستی مشترک دارند.
ما با طالبان دیدگاه واختالفات سیاسی داریم وازنگاه آینده با طالبان دیدگاه مشترک داریم .ازگذشته
بایدبیاموزیم نه اینکه بآن بیاویزیم".برخالف عقیده ونظراین فئودال بوروکرات
نوکراستعماروامپریالیسم ،تاجاییکه به خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان مربوط می شود
آنها(بجزاشتراک اعتقادات دینی ومذهبی) دیگربه لحاظ طبقاتی هیچنوع اعتقاد وفرهنگ ووطن پرستی
مشترکی باطالبان وسایرگروه های همسنخ آنهاوگروههاوافرادتشکیل دهنده دولت دست نشانده منحیث
نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادورنوکراستعماروامپریالیسم ندارند .توده های خلق ایدئولوژی وفرهنگ
طبقاتی خودرا دارند که با ایدئولوژی وفرهنگ طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورماهیتا وخصلتا ً
متفاوت بوده وبا آنها درتضادآشتی ناپذیری قراردارد .وطن پرستی نیزیک پدیده طبقاتی است ،وطن
پرستی توده های خلق درتضاد کامل با وطن پرستی طالبان وگروههای همسنخ آنهاودولت مزدورنماینده
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورونوکراستعماروامپریالیسم قراردارد .چندماه قبل بعد ازاینکه طالبان
والیت کندوزوچند ولسوالی درهلمند ووالیات دیگررا تصرف کردند ،یک خبرنگارنظرحامد کرزی را
درباره پیشروی طالبان پرسید واوچنین گفت ":آیا طالبان افغان نیستند وحق ندارند مناطقی را درتصرف
شان داشته باشند؟!" .این مواضع ونظرات این دوعنصرخاین وخودفروخته ونوکراستعماروامپریالیسم
وسردسته دشمنان سوگند خورده خلق افغانستان ازیک جهت بطورعام خصلت تضاد بین طبقات وگروه
ها ودسته بندی های ارتجاعی نوکراستعماروامپریالیسم را عیان می سازد که تضاد آشتی پذیراست
وازجانب دیگربطورخاص بیانگرموضع ونظروشئونیسم ملیتی سردمداران طبقات ارتجاعی حاکم فئودال
وکمپرادورملیت پشتون چنانچه درفوق تذکاریافت ،می باشد .شیوه وچگونگی عملیاتهای جنایتکارانه
وقاتالنه این گروه هاخاصتا ً طی چند سال وچند ماه وچند هفته اخیراین موضوع رابوضوح ثابت می
سازد که بدون تبانی وموافقت سران ارتشهای اشغالگر(که شبکه جاسوسی گسترده ای رادرافغانستان
ومنطقه دراختیاردارند) وسران دولت پوشالی وهمدستی وهمکاری سران نیروهای امنیتی دولت پوشالی
انجام بخش بزرگی ازاین گونه عملیاتهای نظامی وحمالت انتحاری توسط این گروه های وحشی
وتبهکاربه آسانی میسرنیست.
ازجهت دیگربحران فزاینده دردولت مزدورناشی ازرقابت وتضابین قدرتهای امپریالیستی
اشغالگروقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی دیگربرسرتسلط برافغانستان به منظورغارت منابع
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زیرزمینی وکنترول برموقعیت استراتیژیک آن درقاره آسیادرکوتاه مدت ودرازمدت می باشد .وایجاد
پایگاه های نظامی دایمی ازطرف امپریالیسم امریکا وشرکای ناتوآن طی  16سال اخیروحفظ وتداوم
آنهایکی ازاهداف مهم دیگرآنهارادرافغانستان ومنطقه تشکیل می دهد.تضادبین امپریالیستهای
اشغالگروامپریالیسم فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم چین(که چشم به منابع سرشارزیرزمینی
افغانستان داشته ودرین اواخرطرحهای اقتصادی بلند پروازانه به مبلغ (  )124میلیارد دالرزیرنام احیای
راه ابریشم درمنطقه آسیای مرکزی وغرب وجنوب آسیا دردست اجرا دارد) ودولت اسالمی ایران
ازیکطرف ،تضادبین دولت پاکستان وهند ازطرف دیگرکه بسیارشدیداست وتضادمنافع بین دولتهای
ایران وپاکستان وترکیه وعربستان سعودی برسرنفوذوسلطه برافغانستان ازجنبه های مختلف نیزتاحدی
شدید است .بعبارت دیگرافغانستان به گره گاه تضادبین این قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی
مبدل شده است.هریک ازاین قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی درچهاردهه اخیربا مداخالت
مستقیم وغیرمستقیم شان درافغانستان سهمگین ترین جنایات را علیه خلق افغانستان مرتکب شده
وضربات وخسارات شدیدی رابرآنها وارد کرده وکشوررادرهمه عرصه ها به ویرانی وتباهی کشیده
اند .نقش تخربیکارانه وویرانگرانه دولت پاکستان درمداخله برافغانستان ازطریق گروه های جهادی
وطالبان درقبل ودرشانزده سال اخیرتوسط گروه های طالبان وحقانی والقاعده وگلب الدین وداعش نسبت
به دیگرکشورهای منطقه بیشتربوده است .ونیزقراری که درماه های اخیربرمالگردید؛ امپریالیسم
فدراسیون روسیه شیادانه ازیکطرف ازحضوروفعالیتهای نظامی گروه های طالبان وسایرگروه های
اسالمی درافغانستان« اظهارنگرانی» می کند وازجانب دیگرگفته می شود که ازچندین سال باین طرف
با طالبان افغانستان دررابطه بوده است .چنانچه سفیرروسیه درکابل بتاریخ  2016-12-16طی مصاحبه
ای گفت" :این رابطه ازسال  2009وجود داشته وبمنظورحفظ امنیت شهروندان ونمایندگیهای سیاسی ما
درافغانستان ومنطقه صورت می گیرد .ونیزگروه داعش به مرزهای شمال افغانستان رسیده است که
برای کشورهای آسیای میانه وروسیه نگران کننده است" .درحالیکه برخالف این ادعا ،این عمل مداخله
مستقیم امپریالیسم فدراسیون روسیه علیه خلق افغانستان وحمایت ازجناحی دیگرازدشمنان طبقاتی
آنهاست .این رابطه ازجهت دیگری نیزقابل توضیح است وبا مسئله تشدید اختالف وتضاد بین امپریالیسم
امریکا ومتحدین ناتوآن وامپریالیسم فدراسیون روسیه برسرمسئله اوکراین واستقرارنیروهای
ناتودرسرحدات فدراسیون روسیه ،حضورنظامی گسترده امپریالیسم فدراسیون روسیه درسوریه ودفاع
ازدولت بشاراسد دربرابرنیروهای اجیرامپریالیستهای امریکائی وناتوودولتهای ترکیه وعربستان(که
موجب بقای دولت بشاراسد شده است)ومسایل دیگرارتباط دارد .امپریالیسم فدراسیون روسیه جنایتکارانه
طالبان را" یک نیروی سیاسی مهم درافغانستان خوانده ومی گوید که طالبان علیه عساکرخارجی می
جنگند" .این موضع بیانگراین مطلب است که امپریالیسم روسیه هدف دارد تا با نزدیکی با طالبان
(خاصتا ً جناح "مال محمد رسول" منشعب ازرهبری مال "هبت هللا" که دراین اواخرازدولت پاکستان
«اظهارنارضائی» می کند) با پول وسالح ومهمات وحمایتهای سیاسی آشکاروپنهان روی آن سرمایه
گذاری کرده و درمعادالت سیاسی منطقه ای جهت رسیدن به اهداف امپریالیستی اش علیه خلق افغانستان
ودرمنطقه درمقابل امپریالیستهای امریکائی وناتورقیب اش ازآنها استفاده نماید .بهرصورت این اقدام
امپریالیسم فدراسیون روسیه مداخله و تجاوزآشکاردرکنارامپریالیستهای امریکائی وناتوعلیه خلق وخاک
افغانستان محسوب می شود .بهمین صورت چند سال است که سوسیال امپریالیسم چین نیزباطالبان
رابطه دارد واین رابطه درهمآهنگی وهمسوئی با دولت پاکستان که تحت سلطه اقتصادی وسیاسی
سوسیال امپریالیسم چین قراردارد ،می باشد .دولت سوسیال امپریالیسم چین مانند امپریالیسم فدراسیون
روسیه مدعی است که رابطه با طالبان افغانستان به منظورتحت نظرقراردادن فعالیتهای گروه اسالمی
اویغورازوالیت سینکیانگ چین (که درسایه حمایت طالبان درافغانستان حضوردارند) می باشد.
ونشستهای سه جانبه بین سوسیال امپریالیسم چین ،امپریالیسم فدراسیون روسیه ودولت ارتجاعی پاکستان
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زیرنام «کمک به صلح درافغانستان» درماه های اخیربیانگراین مطلب است که دولتهای چین وروسیه
می خواهند ازطریق دولت پاکستان براین گروه های اسالمی مزدورنفوذ خودرا قایم کرده ودرجهت
اهداف امپریالیستی شان ازآنها درمنطقه استفاده کنند.
خلق افغانستان دراسارت امپریالیستهای امریکائی وناتووسلطه دولت پوشالی وگروه های
مزدوروجنایتکارطالبان والقاعده وگلب الدین وحقانی وداعش دروضعیت نهایت فاجعه باری بسرمی
برند .جنگ غارتگرانه ،عدم امنیت ومصئونیت جانی ،بحران اقتصادی واجتماعی ،شدت جنایات
وتجاوزات وستم ملی امپریالیستی ازجانب امپریالیستهای اشغالگروستم طبقاتی ازجانب طبقات فئودال
وکمپرادورازداخل وخارج دولت پوشالی وجنایات وانواع ستم ومظالم ازجانب گروه های طالبان وداعش
وحقانی وگلب الدین  ،ستم ملی شئونیستی ،ستم مردساالرانه برزنان وبی حقوقی زنان که ناشی ازستم
دینی ومذهبی برزنان بوده وهمه این ستمها ناشی ازستم امپریالیستی است.وستم همه جانبه وسلب حقوق
زنان درعرصه های مختلف حیات اجتماعی به حدی است که ساالنه تعدادزیادی اززنان اقدام به خودکشی
کرده وده ها تن آنها جان می دهند .نارضائی وبی اعتمادی توده های مردم وبخش بزرگی ازطبقه خرده
بورژوازی وبخشی ازبورژوازی ( صنعتی) واقلیتهای ملی ازسلطه استعماری قدرتهای اشغالگرودولت
دست نشانده حدت یافته است.ولی نهادها وعناصراستعمارزده مانند مدیران ورؤسای نهادهای«جامعه
مدنی»»NGO«،هاواحزاب سیاسی مزدوراستعماروامپریالیسم درهمآهنگی با دولت دست نشانده وماشین
تبلیغات کشورهای امپریالیستی مبنی براینکه درافغانستان « دموکراسی وانتخابات آزاد» و« آزادی
بیان وعقیده» وجود دارد سعی می کنند تا اوالً :توده های خلق را با ترفند انتخاباتهای استعماری اغواکنند.
درحالیکه درکشوراشغال شده وتحت سلطه استعماری وحاکمیت خاین ترین وجانی ترین دشمنان مردم
افغانستان ،انتخابات یک مضحکه بیش نیست .ورأی توده های خلق نا آگاه توسط این گروه های جانی
وضد بشریت با فریب ونیرنگ ویا براساس روابط قومی وطایفه ای وقبیله ای ویا هم ازطریق تطمیع
وتهدید واعمال نفوذ وترهیب وفشارگرفته می شود .ثانیاً :این همه فشارنارضائی وخشم توده های خلق
را درجهت« مبارزه مسالمت آمیزومتمدنانه» سوق داده وازاین طریق خشم وقهرتوده های خلق ستم
کشیده وبه رمق رسیده علیه امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده راتخفیف داده وآنهارا به گمراهی
می کشانند .موضوع قابل مکث ازیک جهت نفوذ وسلطه ایدئولوژیکی وفرهنگی گروه های ارتجاعی
اسالمی وبیش ازصد حزب سیاسی ارتجاعی وتسلیم طلب که تعدادی ازآنها ظاهراً خودرا احزاب « ملی
» وانمود می کنند واحزاب وگروه های ارتجاعی «خلقی» پرچمی ها که زیرنام احزاب وسازمانها
وانجمنهای مختلف فعالیت می کنند وهمسنخان آنها«سازائیها» و«سفزائیها» ،ملیشه های مزدورسوسیال
امپریالیسم «شوروی» سابق ازجمله«کنگره ملی» برهبری لطیف پدرام وهمچنین گروه های
رویزیونیستی وتسلیمی«سازمان رهائی  -راوا» که زیرنام «حزب همبستگی افغانستان» فعالیت می کند
و«ساما»«،ساما-ادامه دهندگان»« ،سازمان انقالبی افغانستان» که جهت اغوای نسلهای جدید خودرا
منسوب به "جریان دموکراتیک نوین(-شعله جاوید)"وانمود میکنند.تمام احزاب وسازمانهای ارتجاعی
اسالمی و"غیراسالمی"با«کمونیست»خواندن ونسبت دادن جنایات سوسیال امپریالیسم«شوروی» سابق
ورژیم باندهای مزدوروجنایتکار«خلقی» پرچمی علیه خلق افغانستان را به کمونیسم واندیشه های مترقی
مردمی نسبت داده وازاین طریق اذهان نسلهای جدید جامعه خاصتا ً روشنفکران تعلق طبقات خلق
رامغشوش ساخته ومی سازند.ازجانب دیگرنقش ضدانقالبی گروههای رویزیونیستی مانند«سازمان
رهائی«،»...ساما»«،سازمان انقالبی» ودیگرگروه هاوجود دارند که ازیکطرف خودرا«شعله
ای»ویاهم «کمونیست»میخوانند وظاهراًامپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده رامورد«انتقاد»
ویا«حمله» قرارمیدهند .درحالیکه خود اینها درشانزده سال اخیرازشرکای همین دولت دست نشانده
وازاستقبال کنندگان ارتشهای اشغالگروتأئید کنندگان تسلط استعماری امریکا وناتودرکنفرانس بن جرمنی
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بوده اند وهمین اکنون دردولت دست نشانده سهیم بوده وبادولتهای امپریالیستی اشغالگردررابطه مستقیم
قرارداشته واز" ان جی او"های تحت کنترول شان که ازجانب دولتهای امپریالیستی تمویل می شود،
ثروت اندوزی می کنند.این تشکلهای رویزیونیستی واپورتونیستی بیشترازسایراحزاب ارتجاعی
ورفورمیستی خادم امپریالیسم واستعمار،توده های خلق خاصتا ً نسلهای جدید جامعه را به گمراهی می
کشانند.
درشرایط کنونی جنبش کمونیستی ( م -ل -م) افغانستان درموقعیت بسیارضعیفی قرارداشته ودرحالت
پراکندگی بسرمی برد .این پراکندگی ناشی ازاختالفات ایدئولوژیک -سیاسی بین بخشهای مختلف این
جنبش است .درسه -چهارسال اخیرجنبش کمونیستی ( م -ل -م) ازجانب گروه های رویزیونیستی
واپورتونیستی وتسلیم طلب مانند « سازمان انقالبی افغانستان »« ،ساما -ادامه دهندگان» وافرادی از«
ساوو» مورد حمالت ضدانقالبی وخصمانه قرارگرفته وهویت وآدرس مارا به سرویسهای جاسوسی
کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی افشا کرده وبه ما اتهام زده وفحاشی می کنند .اتهامات بی
بنیاد وفحاشیهای اوباش مآبانه این گروه های رویزیونیستی خادم وجاسوس امپریالیسم وارتجاع علیه
جنبش کمونیستی( م -ل -م) افغانستان که از طریق ویب سایت استخباراتی« افغانستان آزاد» به نشرمی
رسد ،عینا ب ًه شیوه ای( ) Cointelproصورت می گیرد .نقشه ای که توسط ""FBIامپریالیسم امریکا
هدایت می شود واین شعبه جاسوسی وتخریبکاری ازسال (  )1956میالدی شروع بکارکرده ویکی
ازوظایف پلید وننگین آن تخریب وتوطئه علیه احزاب وشخصیتهای کمونیست انقالبی درامریکا
ودرسطح جهان بوده وهست .لیکن ما طی این مدت همپا با مبارزه ملی وطبقاتی مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی افشاگرانه راعلیه این گروه های رویزیونیستی که درخدمت امپریالیستهای اشغالگرودولت پوشالی
قراردارند به پیش برده وتا حد زیادی چهره های کثیف وننگین این رویزیونیستهای خاین وضدانقالبی
رابرای توده های خلق افغانستان وجهان افشاکرده ایم .بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م -ل -م) انقالبی
به منظورغلبه برانواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم ،وطردآنها هنوزمبارزه ایدئولوژیک-سیاسی
صعبی را پیش روی دارند .وبا تشدید مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی وافشاوطردخطوط رویزیونیستی
واپورتونیستی است که خط انقالبی پرولتری(م -ل -م) استحکام یافته وزمینه برای وحدت ایدئولوژیک-
سیاسی ،وحدت دیالکتیکی ونه وحدت مکانیکی ،برای ایجاد حرب کمونیست( م -ل -م) انقالبی آماده
می گردد .ازجانب دیگر" بدون مبارزه علیه رویزیونیسم واپورتونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع
ممکن نیست"؛ لذاباید مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی راجهت تصفیه جنبش ازلوث انواع رویزیونیسم
واشکال اپورتونیسم همزمان با مبارزه علیه امپریالیسم ودولت پوشالی ادامه یابد .مبارزه علیه
رویزیونیسم واپورتونیسم درماهیت یک مبارزه طبقاتی است .وازجهت دیگرطی بیش از یک دهه
اخیرجنبش کمونیستی(م -ل -م) بین المللی دچاربحران وپراکندگی است .این بحران برمبارزه پرولتاریا
وسایرزحمتکشان علیه امپریالیسم وارتجاع درسطح جهان وبرجنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای
مختلف جهان اثرات سوء بجا گذاشته است .همچنین عدم موجودیت یک مرکزیت کمونیستی بین المللی
موجب شده است که امپریالیسم بین المللی جنایتکاروغارتگربه سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکابا
همکاری دولتهای ارتجاعی وضدمردمی وکمک وحمایت همه جانبه گروههای ارتجاعی اسالمی
جنایتکارووحشی ،خلقهای زحمتکش را درچندین کشورجهان ازجمله درافغانستان ،شمال افریقا وشرق
میانه موردتاخت وتازوتهاجم نظامی قرارداده وجنبشهای آزادی خواهانه ومترقی رادراین کشورها
سرکوب کرده اند.
با مالحظه ونظرداشت تذکرات مختصرفوق؛ یگانه راه نجات خلق افغانستان ازسلطه وحاکمیت دشمنان
ملی وطبقاتی ،قدرتهای امپریالیستی خاصتا ً امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودولت دست نشانده
نماینده طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورونیروهای ارتجاعی طالبان،گلب الدین ،حقانی ،القاعده
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وداعش منحیث جناح دیگرازنمایندگان طبقاتی فئودالیزم وکمپرادوریزم ونوکرامپریالیسم ودولتهای
ارتجاعی منطقه که خلق مظلوم وستمدیده افغانستان را درچنگالهای خونین شان فشارمی دهند وگروه
های رویزیونیستی مختلف خادم امپریالیسم وکالً قطع سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم چین
ازافغانستان؛ مبارزه انقالبی ومترقی توده های خلق تحت رهبری یک حزب کمونیست( م -ل  -م)
انقالبی است .فقط چنین حزبی می تواند دراتحاد باسایرگروه ها وجریانها انقالبی ومترقی وآزادی خواه
کشوردریک جبهه متحد ملی انقالبی مبارزات توده های خلق راجهت سرنگونی سلطه وحاکمیت
امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده وانهدام نظام فئودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم
ازکشوروپیروزی انقالب دموکراتیک نوین رهبری کند.

سرنگون بادسلطه استعماری امپریالیسم امریکاوامپریالیستهای ناتوودولت پوشالیونظام فئودال کمپرادوری درافغانستان!
نابود باد امپریالیسم وارتجاع جهانی!پیروزبادمبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان افغانستان درراه پیروزی انقالبدموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی!

 18جون 2017
( پوالد)
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