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سياه روزھای ننگين وفاجعه بار 7و 8ثوررامحکوم می کنيم !
بعد ازتسلط رويزيونيستھای مدرن برحزب ودولت اتحاد شوروی سوسياليستی وقت درسال 1956
ميالدی وتغييرماھيت حزب کمونيست اتحاد شوروی بيک حزب بورژوازی و تبديل آن دولت بيک
دولت سرمايه داری دولتی وتکامل آن بيک ابرقدرت سوسيال امپرياليستی؛ ديگرآن دولت مانند
سايرقدرتھای امپرياليستی جھان به استثماروستم زحمتکشان اتحاد شوروی وزحمتکشان کشورھای
بلوک سوسيال امپرياليستی شرق تحت رھبری آن وخلقھای زحمتکش وملل تحت ستم درکشورھای
آسيا ،افريقا وامريکای التين دست می يازيد .شيوه ھای نفوذ وتسلط سياسی واقتصادی امپرياليسم
نوخاسته شوروی درزمانش مانند سايرقدرتھای امپرياليستی ،ازطريق صدورسرمايه ،اعطای قروض
طويل المدت ،فروش اسلحه و»کمک« نظامی وفرھنگی صورت می گرفت که باآلخره به وابستگی
کامل اين کشورھامی انجاميد.بعبارت ديگردرعصرامپرياليسم روابط ويا»کمک«اقتصادی ازطرف يک
کشورسرمايه داری امپرياليستی ،ھمان صدورسرمايه ھای امپرياليستی است که برای کسب سود ھای
کالن وتسلط ھمه جانبه براين کشورھا سرازيرمی شوند .ودولت سوسيال امپرياليسم شوروی نظربه
مساعدتھای بين المللی ومنطقه ای درآن زمان توانست ازاين طريق به سرعت درافغانستان نفوذ ھمه
جانبه اشرا تأمين کرده وبراين کشورتسلط يابد.
قبل ازآن دولت افغانستان تالش نمود تا بجای امپرياليسم انگلستان) که حامی اصلی خاندان نادرخان
بود( ،توجه امپرياليسم امريکا را درسرمايه گذاری به افغانستان وتأمين اسلحه موردنيازاردوی دولت
وحمايت سياسی آن را جلب کند .اما درعمل چندان موفق نگرديد .درآن زمان دولت امريکا دولتھای
پاکستان وايران رادرمنطقه ازطريق پيمانھای "سينووسياتو" تحت نفوذ وسلطه اش داشت ويا به ھردليل
ديگری درصدد تسلط گسترده برافغانستان برنيامد .اساسا ً بعدازجنگ جھانی دوم وتضعيف امپرياليسم
انگليس ،اين دولت ديگرتوجه جدی به خاندان نادرخان ننمود .درھمان وقت دربين دربارسلطنت
دروابستگی وسرسپردگی آينده آنھا به قدرتھای امپرياليستی دوگرايش وجود داشت؛ ظاھرشاه دررأس
دولت گرايشات بيشتری به امپرياليستھای غربی داشت وداود خان دررأس حکومت گرايش بيشتری به
جانب سوسيال امپرياليسم شوروی نشان می داد .که باآلخره شرايط بنفع داوود مھياشده ودوران تسلط
ھمه جانبه اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی برافغانستان آغازگرديد.
بعد ازتسلط اقتصادی ،سياسی ،نظامی وفرھنگی دولت اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی برافغانستان
اين دولت به منظورتحکيم پايه ھای تسلطش برافغانستان وازاين طريق درمنطقه؛ حزب سياسی نوکرش
را ازروشنفکران خود فروخته تاسيس کرد .اين حزب رويزيونيستی ازيکطرف بابکارگيری مقوله ھای
مترقی سعی می کرد تا روشنفکران جامعه خاصتا ً روشنفکران طبقات پائين رااغوا کرده وازطرف
ديگردرزد وبند با جناحی ازطبقه حاکم نقش ستون پنجم رابازی می نمود  .اين حزب درداخل ازحمايت
جناحی ازدولت) داوود( بھره مند بود ودرسطح بين المللی ومنطقه ازحمايت وپشتيبانی ابرقدرت
سوسيال امپرياليسم شوروی که تسلط ھمه جانبه برافغانستان داشت،برخورداربود .حزب رويزيونيست»
خلق« براساس جھانبينی ،ماھيت ايدئولوژيک سياسی واستراتژی واھداف آن درکشور ،مدافع منافع
بورژوازی بوروکرات کمپرادوروسوسيال امپرياليسم شوروی بود .درافغانستان بخشی ازاين
بورژوازی ارتجاعی دروابستگی وزدوبند به امپرياليستھای غربی بود وتالش می کرد تا نفوذ وتسلط
سرمايه ھای امپرياليستھای غربی رادرکشورگسترش دھد .وبخش ديگرآن دروابستگی وزدوبند
باسوسيال امپرياليسم شوروی قرارداشت وبا بخش بوروکراتيک اين سرمايه ھا منافع سرمايه ھای
سوسيال امپرياليسم شوروی رادرکشورتأمين می کرد.وبخش بورژوازی صنعتی)بورژوازی متوسط-
ملی( تحت فشارسرمايه ھای کمپرادوری وبوروکراتيک ونظام نيمه فئودالی وسرمايه ھای امپرياليسم
وسوسيال امپرياليسم قرارداشت وزمينه ھای رشد وترقی آن ازطرق مختلف سد می گرديد که تاحال ھم
برھمين منوال ادامه دارد.

کودتای  26سرطان سال  1352خورشيدی تحت رھبری داوود به حمايت وھمکاری مستقيم جناح
نظامی حزب رويزيونيست» خلق« ومامورين) ک گ ب( ،مستشاران نظامی روسی وشاخه جاسوسی
نظامی آن) جی .آر.يو( به وقوع پيوست .ازاينکه داوود بقول خودش ديگراتکای کامل و"خلل ناپذير" به
ابرقدرت سوسيال امپرياليستی واعتماد محکم به حزب مزدور»خلق« داشت ھيچ شکی وجود نداشت.
ً
عمدتابرزمينه تشديد نارضائی توده ھای مردم بانظام حاکم
نقشه کودتای  26سرطان ازبعد داخلی آن
باثرفقروبيکاری وتنگدستی وبحران اقتصادی دوام داروتاحدی تشديد تضاد بين دوجناح دربارسلطنت،
جناح ظاھرشاه وجناح داوود که ظاھراً ازقدرت رسمی کنارزده شده بود)وميتوانست تاحدی منحيث
انگيزه عمل کند( ودربعد خارجی آن تالش دولت اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وحزب دست
نشاندۀ آن درجھت نزديک شدن به قدرت و به اھداف سلطه گرانه »اتحاد شوروی« درافغانستان ومنطقه
بودند .دولت جمھوری داوود به لحاظ تشکيالتی ھم درواقع يک دولت ائتالفی ازجناح او وجناح ھای
پرچم و»خلق« بود .برنامه ھای اقتصادی داوود نيزھمان بعمل درآوردن زيرمرحله ای ازبرنامه»
حزب دموکراتيک خلق« بود .دردوران زمامداری اخيرداوود عوامل روسی)عمدتا ً باندھای خلقی
پرچمی( درھمه ارکان وارگانھای دولت خاصتا ً درارتش وپوليس وسرويس امنيتی ودردرون جناح
داوود خاصتا» حزب انقالب مالی« او نفوذ وتسلط خودرامحکم کرده بودند .باگذشت زمان برنامه ھای
دولت» جمھوری« خاصتا ً دربخش اقتصادی درھمه عرصه ھا به شکست مواجه گرديد .زيراآن برنامه
ھا ونقشه ھای اقتصادی واجتماعی دولت نه برمبنای منافع مردم وکشورکه براساس منافع دولت
جمھوری وسرمايه ھای سوسيال امپرياليستی طرح وبه منصه عمل درمی آمد .بعد ازآنکه براثرخرابی
اوضاع اقتصادی واجتماعی)ومضافا ً بحران اقتصادی جھانی( وشدت اختناق واستبدادسياسی داوود
ورويزيونيستھای روسی؛ وضعيت اجتماعی واقتصادی درجامعه روبه وخامت گذاشت وصدای
اعتراضات مردم بلند شد وداوود حاکميت وقدرت ديکتاتوری اشرادرخطرمی ديد .ناگفته نماند که درآن
وقت خطربزرگتربرای سرنگونی حاکميت داوود باندھای خلق وپرچم واتحاد شوروی بود .اگرچه
داوود دراوايل اتکای شديد به اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی داشت وروی کمک وحمايت باندھای
خلق وپرچم محاسبه می نمود ،سعی می کرد ازخودش رھبری ناسيوناليست و»مستقل« جلوه دھد .البته
اين ناسيوناليسم ھم ھمان ناسيوناليسم ارتجاعی بود که بنابرماھيت طبقاتی وتعلق مليتی داوود تعريف
می شد .و امروزھم عده ای ازھواداران اوسعی می کنند تابا »مظلوم نمائی داوود« اورايک چھرۀ
ناسيوناليست »ميھن پرست« بخورد عوام کشوربدھند.
داوود که دروابستگی تنگاتنگ به اتحاد شوروی ودرمحاصره شديد گروه ھای خلق وپرچم قرارداشت؛
جھت حفظ دستگاه قدرت دولتی اش که فکرمی کرد برآن تسلط کامل دارد؛ به چاره جوئی جھت بيرون
رفت ازآن تنگنا افتاده وبه امپرياليستھای غربی روی آورد .زمانی داوود درجھت عملی کردن اين نقشه
اش ازطريق قدرتھای منطقه ای امپرياليسم امريکا چون دولتھای عربستان سعودی وايران ودولت
مصراقدام نمود يا درواقع درچرخش داوود به جھت کسب حمايت امپرياليسم امريکا بيش ازھمه زنگ
خطربرای اتحاد شوروی ومزدوران بومی آن بصدادرآمد .داوود که دارای افکارماکياوليستی بوده
وشخص خودرأی وخود خواه وازخودراضی بود وسعی می کرد تا ھمه تصاميم را خودش بگيرد
ودربين گروه ھم طبقه وھم فکرش خودرا عقل کل می دانست؛ ازآنرو نتوانست موقعيتی را که
درسالھای اخيرحاکميت اش برايش بوجود آورده بود درک کند .وی بدون درک اوضاع وشرايطی که
اوقرارگرفته بود وبدون اقدامات پيش گيرانه و»عاقبت انديشانه« برای قدرت پوشالی اش ،چرخش اش
راانجام داد وزمينه نابودی وخود وخاندان ورفقای نزديکش درقدرت رافراھم کرد.
سوسيال امپرياليسم شوروی که ازطريق سرويس جاسوسی ) ک گ ب( و باندھای مزدورش داوود
رادربخشھای ملکی ونظامی وامنيتی درمحاصره و تحت نظرداشت ،مجالی برايش نداد تا حتی يک گام
درجھت پياده کردن نقشه اش بردارد وبوسيله )جی آريو وک گ ب ( وافسران نظامی »حزب خلق« که
مراکزمھم وحساس ارتش رادردست داشتند بتاريخ  7ثورسال  1357خورشيدی طی يک کودتای خونين
رژيم جمھوری داوود راساقط و»رژيم جمھوری دموکراتيک خلق« راتاسيس کرد.

طوريکه قبالً درباره ماھيت ايدئولوژيک سياسی ونقشه ھا واھداف حزب رويزيونيست »خلق«
تذکراتی داده شد؛ دولت کودتائی ھم درتطبيق ھمان استراتژی ورسيدن به اھدافش عمل می کرد .دولت
مذکوربرخالف ادعای رھبران آن نه با حمايت مردم به وجود آمده بود ونه ھم رھبران آن براساس
ماھيت فکری سياسی آنھا ايده وھدف صادقانه ای درجھت حد اقل عمران وترقی کشوروارتقای سطح
زندگی توده ھای مردم داشتند .ازآنروھراقدام آن دولت تقويت پايه ھای نظام کودتائی وتأمين منافع
اقتصادی وسياسی ابرقدرت شوروی درافغانستان ومنطقه بود .اين دولت اقدام به رفورمھای سطحی
روبنائی وانجام اصالحات ارضی بورژوائی وغيردموکراتيک نمود .بوضوح که منظوراصلی اين
اصالحات ارضی نيزارتقای سطح زندگی توده ھای مردم وديگرگونی مثبت درجامعه نبود بلکه
بيشترمساعد ساختن زمينه برای رونق سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی وکسب سود مافوق اين سرمايه
ھا درافغانستان بود .دولت کودتائی اراضی مالکان بزرگ رامصادره کرده وفقط سی جريب زمين به
آنھا باقی گذاشت .دولت برای دھقانان بيزمين وکم زمين قطعه زمينی که به لحاظ اھميت حاصل خيزی
بدرجات مختلف تقسيم شده بود ،توزيع نمود .ولی بھترين اراضی را بحساب دولت مصادره کرد تا
باتشکيل فارمھای زراعتی وميکانيزه کردن آنھا سطح عوايد دولت را ازاين ناحيه باالبرده وبرحجم
سرمايه ھای دولت بافزايد .وباين صورت دولت کودتائی به بزرگترين مالک ارضی مبدل شد .که
درصورت دست دادن امکانات درتحقق اين پالنھای دولت کودتائی ،بيشترين نفع راازآن اصالحات
ارضی غيردموکراتيک نه دھقانان بيزمين وکمزمين ،بلکه سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی وسرمايه
ھای بوروکراتيک دولت دست نشانده می بردند .درواقع آن دولت براساس ماھيت وخصلت آن پيش
ازپيش زمينه ورشکستگی اين دھقانان رادرطی چند سال بعد آماده می کرد .دراينجا ازتفصيل بيشتر
دراين زمينه صرف نظرمی نماييم.
ازآنجاييکه اين رژيم غيردموکراتيک ودست نشانده بود توان تحمل ھيچ گروه ونيروی مخالف
رانداشت .فقط پس ازچندماه محدود اقدام به گرفتاری گروه ھا وافراد مخالف اش نموده وبه زندان
وشکنجه وقتل آنھا مبادرت نمود .اختناق واستبداد وباآلخره حاکم کردن فاشيسم مطلق فضای جامعه را
حتی برای توده ھای مردم ھم تيره وتارساخت .ھرروزی که ازعمرننگين رژيم می گذشت نفرت
وانزجاروبيزاری مردم ازرژيم بيشترمی شد .وبالمقابل رژيم سعی می کرد تابطورتصنعی با تبليغات
اغواگرانه وتشکيل محافل نمايشی ازاعضا وھوادارانش خودرا مورد»حمايت مردم« جلوه دھد.
درابتدا حمالتی عليه دولت درچند نقطه درمناطق شرقی کشورتوسط گروه ھای اسالمی» اخوان« به
کمک وحمايت دولت پاکستان صورت گرفت ودولت دست نشانده باتمسک براين اقدامات حمالت اش
رابرمخالفين تشديد وتوسعه داد وحمالت رابرھمه طيفھای مخالفين اش آغازکرد .فضای جامعه بيش
ازپيش برای مردم خفقان آورووحشتبارگرديد .ھيچ فرد وگروه سياسی وتوده ھای مردم وھرطبقه ديگر
درجامعه احساس امنيت ومصئونيت نمی کردند و بحران ھمه جامعه رافراگرفته و زمينه شورشھا وقيام
ھای مردم راآماده ساخت .اولين قيام درولسوالی دره صوف واليت سمنگان در 12ماه حوت 13757
وبعد دومين قيام گسترده در 24حوت  1357درواليت ھرات وبعد درواليت بادغيس توسط توده ھای
مردم صورت گرفت .گرچه درابتدا اين قيام ھا توسط دولت بگونه وحشيانه سرکوب شد ودولت
مزدورتنھا درقيام ھرات حدود بيست وپنج ھزارتن ازمردم بيدفاع رابقتل رساند .ليکن ازخاکسترآن قيام
ھا نطفه ھای مقاومت مسلحانه ودسته ھای گريالئی جوانه زد وجنگھای چريکی بطوروسيع عليه دولت
آغازگرديد .جنگ چريکی خودجوش توده ھای مردم عليه دولت مستبد وخونخواربه سرعت تمام ھمه
گيرشده وبخش اعظم کشوررافراگرفت .دربين نيروھای سياسی مترقی وآزادی خواه کشوربزرگترين
نيرو ،نيروی منسوب به جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد( بود که ازھمان ابتدای وقوع کودتای
ننگين ثورماھيت رژيم کودتائی راافشاکرد وبعد درشورشھا وقيام ھای خودجوش مردم درکنارتوده ھای
مردم قرارگرفته وجنگ گوريالئی راعليه رژيم مزدورآغازوبه پيش يردند .شدت وگستردگی اين جنگ
ومقاومت به حدی رسيد که درماه قوس سال  1358ديگردولت مزدوربه محاصره نيروھای چريکی
درقرارگاه ھای نظامی وامنيتی اش درآمده ورژيم راسقوط حتمی تھديد می نمود.

سوسيال فاشيستھای روسی نجات رژيم مزدورشانرادراشغال نظامی وتسلط استعماری ديده ودر 6جدی
سال  1358باقشون  120ھزارنفری کشوررا اززمين وھوا مورد حمله نظامی قرارداده وآنرابرای
مدت ده سال به سلطه استعماری شان درآوردند .با پياده شدن ارتش بيگانه به خاک کشورجنگ
ومقاومت بيش ازقبل تشديد شده وسراسرکشوررافراگرفت ،تاکه به شکست نظامی ابرقدرت سوسيال
امپرياليستی وسقوط رژيم مزدورآن انجاميد .رژيم مزدورواشغالگران روسی درطی يک ونيم دھه
حدود دوميليون مردم ما راکشتند ،يک ونيم ميليون را معيوب ومعلول کردند ،ھزاران تن ازبھترين
فرزندان مترقی وآزادی خواه کشورخاصتا ً اعضا وھواداران جريان دموکراتيک نوين) شعله جاويد(
رادرشکنجه گاه ھا عذاب داده وبه جوخه ھای اعدام سپردند؛ حدود  6ميليون ازمردم ستمديده ومظلوم
ما به کشورھای پاکستان وايران وسايرنقاط جھان آواره شدندوتمام زيربناھای اقتصادی واجتماعی
وفرھنگی کشوررامنھدم وويرانيھای گسترده ای رادرکشوربوجودآوردند.
باآنکه مردم افغانستان درطی يک ونيم دھه دربرابررژيم خونخوارخلقی پرچميھا وباداران روسی آنھا
شجاعانه وفداکارانه جنگيدند وازھيچ نوع قربانی وفداکاری درين راه دريغ نکردند؛ ليکن گروه ھای
ارتجاعی اسالمی توسط امريکا وسايردولتھای امپرياليستی ودولتھای پاکستان وايران برجنگ ومقاومت
مردم ما تحميل شدند؛ لذا جنگ مقاومت مردم افغانستان که خصلتا ً يک جنگ آزادی بخش ملی بود
توسط گروه ھای ارتجاعی اسالمی وباداران خارجی آنھا به شکست کشانده شد .بعد ازآنکه سوسيال
امپرياليسم شوروی باتبانی وسازش باامپرياليستھای غربی قوای نظامی اشرا ازافغانستان خارج کرد،
دولت مزدورآنھا باکمک مستشاران نظامی روسی وحمايتھای مالی وتسليحاتی اين دولت چند سال
محدود ديگرنتوانست دوام آورد .وبعد ازفروپاشی نظام سوسيال امپرياليستی وبلوک شرق ،رژيم کابل
ھم به سقوط نزديک می شد .اما اين دولت بطورقطعی سقوط نکرد ،وگروه ھای متشکله اين دولت
براساس تعلقات قومی ومليتی شان باگروه ھای اسالمی اين مزدوران امپرياليستھای غربی وارتجاع
منطقه پيوستند ودولت اسالمی را تشکيل دادند .درحقيقت دولت اسالمی ،دولت ائتالفی ای بود
ازباندھای پرچمی خلقی وگروه ھای جھادی ومليشه ای وگروه سازا .ناگفته نماند که قبل ازآن تعدادی
ازگروه ھای ارتجاعی اسالمی خاصتا ً شورای نظارتحت رھبری احمدشاه مسعود وجمعيت اسالمی به
رھبری ربانی ،حزب اسالمی گلب الدين وحزب وحدت اسالمی بادولت مزدورومقامات اشغالگران
روسی درزد وبندھای قرارگرفته بودند .وتشکيل دولت اسالمی درحقيقت ادامه ھمان زند وبندھا بود که
تبانی وسازش ابرقدرتھا آنرارسميت داد .ازجمله اين گروه ھا احمد شاه مسعود درسال 1984ميالدی
رسما ً بااشغالگران روسی ودولت مزدوربه سازش رسيده ومعاھده عدم تعرض را امضا کرد وبعدازآن
راه سالنگ را که شاھرگ حياتی برای رساندن سالح ومھمات ومواد سوخت وموادعذائی برای ماشين
جنگی وارتش اشغالگروارتش دولت مزدورکه مشغول سرکوب وکشتارمردم افغانستان بودند؛ نه اينکه
اين راه را بازگذاشت که امنيت آنرابرای ارتش اشغالگرودولت مزدورتامين می نمود .وبعدھا درسالھای
 1986و 1987بخش اعظم جبھات ازگروه ھای اسالمی بااشغالگران روسی ودولت مزدوربه سازش
رسيده ودربدل مبالغ ھنگفتی پول ومھمات" پروتوکل" ھای عدم تعرض امضا کردند.
بعد ازتشکيل دولت اسالمی تحت رھبری صبغت ﷲ مجددی اين دولت دراولين اقدام خاينانه اش
عفوعمومی تمام جنايتکاران وقاتالن مردم ،يعنی خلقی پرچمی ھا ،مليشه ھای دوستم وملک
ً
رارسمااعالم نمود} .اين
ومنصورنادری وغيره گروه ھای مليشه ای وجنايتکاران گروه ھای اسالمی
فيصله خاينانه وننگين دردوراول» رياست« کرزی ازطريق پارلمان استعماری که متشکل ازگروه ھای
متذکره فوق است ،منحيث يک قانون تصويب شد واينک دردوردوم رياست کرزی دردولت مزدوراين
طرح ازطرف او توشيح شد وجنبه»قانونی« بخود گرفت{ .دولت اسالمی براساس تشکيالتی دولت
واحدی نبود بلکه کشوربين قوماندانھای مسلح گروه ھای جھادی وگروه ھای مليشه ای وجناح ھای
مختلف خلقی پرچميھا دراتحادبا اين گروه ھا تقسيم شده وملوک الطوايفی برکشورحاکم گشت .بی امنی
وعدم مصئونيت جانی ومالی وقطاع الطريقی ورشوه واخاذی واختطاف وآدم کشی وسرقت ھای
مسلحانه وانواع بی قانونی وانارشی ووحشت ھمه جانبه درکشوربيداد می کرد .جنگ بين گروه ھای
جھادی ومليشه ای ومتحدين خلقی پرچمی آنھا برسرقدرت دولتی که ازائتالفھای چندی بين اين گروه

بوجودمی آمد ،حدود  60ھزارتن ازباشندگان شھرکابل رابقتل رساندند ،صدھا ھزارتن
مجبوربفرارگرديدند وشنيع ترين جنايات توسط اين باندھای وحشی عليه مردم رواداشته شد وتقريبا ً 70
درصد شھرکابل ويران گرديد؛ ھمه تاسيسات دولتی تخريب شد ،تمام اسلحه ووسايل ووسايط نظامی
وطيارات ارتش و اموال ودارائيھای دولت به يغمابرده شد وامالک ودارائی ھای عامه ومردم غصب
وچپاول گرديد .اين بود شمه ای ازکارنامه ھای سياه باندھای جنايتکارومزدور)ھفت ثوری ھا وھشت
ثوری ھا(عليه خلق ستمديده ومظلوم افغانستان تاآنزمان.
قابل يادآوری است که دولت پاکستان ھدف داشت تا بعد ازسقوط دولت مزدورروسی دولت دست
نشانده خودش رادرافغانستان تشکيل دھد .ازجانبی ھم چون طبقات حاکم پاکستان نمی خواستند که بعد
ازآن ھمه مقاومتھا وجانبازيھای مردم افغانستان عليه سوسيال امپرياليستھا ودولت مزدورآنھا ،دولت
يکپارچه و نسبتا ً قدرت مندی به لحاظ سياسی ونظامی درافغانستان بوجود آيد ؛ ازاينروتوسط گروه ھای
بيشتروابسته ومزدورشان جنگ داخلی رابين گروه ھای جھادی ومليشه ھا وخلقی پرچمی ھا مشتعل
کرده وتمام تأسيسات نظامی واسلحه ثقيل ارتش وتانکھا وطيارات نظامی وملکی رامنھدم کردند .اگرچه
تضاد منافع گروه ھای مختلف جھادی ومليشه ای وگروه ھای خلقی پرچمی وسازائی وحاميان خارجی
آنھا عامل عمده را درجنگھای داخلی تشکيل ميداد اما نقش دولت پاکستان درآن بسيارزياد بود.
سردمداران پاکستان ھميشه موجوديت دولت قدرت مندی رادرافغانستان مخالف منافع شان می دانسته
ومی دانند .وشرايط جنگ ضدرژيم وارتش اتحادشوروی اين موقع رابرای آنھا ميسرساخت تا گروه
ھای مزدورخودراسازمان دھند وبرجنگ مقاومت مردم افغانستان وبعد برسرنوشت سياسی آنھا مسلط
سازند تا ازاينطريق بتوانند برای سالھا افغانستان رازيرتسلط داشته باشند.
جنگ داخلی بين جناح ھای دولت اسالمی وکشتاروتخريبات وفضای نا امن ناشی ازآن درجامعه بيش
ازپيش شرايط رابرای سردمداران پاکستان مساعد ساخت تا دولت وابسته يکدست ومتحدی را ازگروه
ديگری ازمزدورانش بوجودآورد .ھمان بود که گروه ) طالبان( را سازمان داده وتسليح کرد تا با بيرون
راندن گروه ھای رقيب براوضاع مسلط شده ودولت مرکزی را تشکيل دھد .تحريک اسالمی طالبان به
کمک گروه القاعده وگروه ھای اسالمی ديگرمرتبط باآن  ،طالبان پاکستانی وآی اس آی پاکستان
بااستفاده ازشرايط مساعد آن وقت درکشوردرمدت کمی توانستند بخش اعظم خاک کشورراازتسلط
گروه ھای دولت اسالمی بيرون کنند .درابتدا بخشھای زيادی ازمردم به رمق رسيده افغانستان ازآمدن
گروه طالبان که تا حدی توانست امنيت راتأمين کند وبه آن فضای وحشتبارودزدی قطاع الطريقی وقتل
واختطاف ھا خاتمه دھد ،راضی بنظرمی رسيدند .ليکن بعدازآنکه طالبان قدرت سياسی ونظامی شانرا
تحکيم کردند؛ ماھيت وچھره اصلی آنھا برای مردم واضح گشت .شدت عمل رژيم طالبان وتطبيق
وحشيانه قوانين شريعت اسالم )فاشيسم مذھبی( درجامعه واعمال ستم ملی شئونيستی برمليتھای
غيرپشتون دمارازآنھا کشيد .طالبان با افکارپوسيده قرون وسطائی وضديت باھرآنچه که »مدرن«
پنداشته می شد ،مھرغيراسالمی زده وممنوع قرارمی دادند .اين گروه سياه ضميرتاريک انديش اقدام به
محو فرھنگ ملی کشورکرده وآنچه ازبقايای تمدن کھن وآثارتاريخی چند ھزارساله درکشوربود تخريب
ونابود کردند منجمله بت بزرگ "بودا" درواليت باميان وتعداد زيادی ازآثارتاريخی موزيمھای
کشور.اين گروه که دشمن علم ومعرفت "مدرن" بود دروازه ھای مکاتب وپوھنتونھا رامسدودکرد
وآنچه ازروزنامه،راديو وتلويزيون وپوشيدن لباس اروپائی بود قدغن نمود .رژيم طالبان با مرعی
االجراقراردادن قانون جزا ومجازاتھای شرعی اسالمی چنان وحشتی رادرجامعه براه انداخت که
ديگرکشورشباھت به قبرستانی راداشت ومردم جان بلب رسيده باثرسرکوب ھای وحشيانه وجنايات
وستم ھمه جانبه وفضای رعب ووحشت طالبان چنان به تنگ آمده ومايوس شده بودند که زندگی
روزمره بارگرانی برای آنھا بود .درواقع آن شرايط را دولت امريکا ودولتھای پاکستان وعربستان
سعودی برمردم افغانستان تحميل کرده بودند تا امنيت پايپ لين گازونفت ازآسيای ميانه ازطريق
افغانستان به پاکستان وبحرھند تامين گردد .اين يکی ديگرازجنايات ووحشی گريھای سرمايه جھانی
عليه خلقھا وملل ستمديده جھان منجمله خلق افغانستان بوده وھست.
حادثه حمله بربرجھای مرکزتجارت جھانی وعمارت پنتاگن بتاريخ  11سپتمبر 2001ميالدی درامريکا

به گروه القاعده نسبت داده شده ودولت امريکا تصميم به سرکوب اين گروه وسقوط امارت اسالمی
طالبان حامی آن را گرفت .بعبارت ديگر ،آن واقعه ظاھراً تمسک قوی ای شد برای دولت امريکا
تابرافغانستان لشکرکشی کرده وازاين طريق برمنطقه تسلط نظامی حاصل کند .بعبارت ديگراعالم »
جنگ جھانی عليه تروريسم« بوسيله دولت امريکا وجلب حمايت متحدين ناتو اش بھانه ای بود تاازاين
طريق بتواند به تطبيق نقشه ھای استراتژيک اش درآسيای ميانه دست يابد .دولت امريکا بعد ازسقوط
رژيم طالبان ازطريق امضای معاھده ننگين"بن" دولت دست نشانه ای را ازگروه ھای جنايتکارجھادی،
مليشه ای  ،خلقی پرچمی  ،سازائی " ،افغان ملتی " وسايرگروه ھا وعناصرميھن فروش وخاين به خلق
وميھن درافغانستان تشکيل داد .درطی اين مدت ھزاران تن ازمردم ما توسط ارتشھای اشغالگرودولت
مزدورکشته ومعلول شده وويرانی ھای زيادی براين کشورويرانه وارد کرده اند .تحت نظام مستعمراتی
وسلطه نظامی قدرتھای امپرياليستی ،فقروگرسنگی ،دزدی ،رشوه ،اجحاف ،اختطاف،
چوروچپاول،غارتگری ،کشت خشخاش وتوليد ترياک وھيروئين ،اعتيادبه موادمخدر ،شيوع مرض
ايدزوتوبرکلوزومالريای )نوع خبيثه( وامراض روانی وانواع مصايب ومظالم ديگردرجامعه بيداد می
کند.وھمه اين جنايات درطی سی سال اخيرتوسط قدرتھای امپرياليستی اشغالگرورژيم ھای
مزدوروباندھای مرتبط باآنھابرمردم ماصورت گرفته وھنوزھم ادامه دارد.
ازآغازکودتای ننگين ثورتاامروزدرطی سه دھه گروه ھای عامل ھفت ثوروگروه ھای عامل ھشت ثور
بشمول گروه طالبان ودولتھای ارتجاعی حامی آنھا ودولت کرزی مزدوروسوسيال امپرياليستھای
روسی وامپرياليستھای غربی تحت رھبری امپرياليسم امريکا ،شنيع ترين جنايات وستم وتعدی ھا را
برتوده ھای مردم جان به لب رسيده رواداشته ومی دارند .ھنوزھم دورنمای نجات خلق ازاين جھنم
استعماری وارتجاعی درديدرس مردم قرارندارد وآنچه دراين اواخردولت مزدوروقدرتھای اشغالگربه
مردم نويد می دھند؛ مصالحه با گروه ھای جانی وقاتل مردم که خارج دولت مزدورقراردارند مانند
گروه ھای طالبان وحزب اسالمی وحقانی است .مردم ما خاصتا روشنفکران وروشن بينان مدافع منافع
مردم وميھن بايد بدانند که اين ترفند ھم مانند ترفندھای ديگراستعمارگران ونوکران داخلی آنھا درطی
نه سال اخيردرجھت اغوای آنھاست .وبفرض اگراين »مصالحه« صورت ھم بگيرد مصالحه بين
دارودسته ھای مختلف ارتجاعی وباداران خارجی شان است وھيچ نفعی را برای توده ھای مردم
وکشوردرقبال ندارد .البته نصاب دولت دست نشانده به لحاظ موجوديت گروه ھا وعناصرارتجاعی
ومزدورتکميل خواھد شد .ودموکراسی وارداتی ازجانب امپرياليستھای غربی جمع حاکميت اسالم
کنونی) »اسالم متساھل«( با شيوۀ حکمروائی اسالم قرون وسطائی طالبان معجون مرکبی را تشکيل
خواھد داد که ميتوان آنرابدترازحالت کنونی يعنی لجنزارگنديده ومتعفنی ازحاکميت ارتجاع وامپرياليسم
درقرن بيست ويکم ناميد .درآن صورت ھم نه اينکه تضاد منافع ميان دسته بنديھای ارتجاعی دردولت
مزدورحل نخواھد شد که تشديد ھم خواھدگرديد .چنانکه درطی نه سال اخيرباثربرخوردھای درونی
گروه ھای متشکله دولت مزدور؛ اين دولت استعماری مجالی برای انسجام امورش نيافته است .ونبايد
مردم افغانستان ازاين دولت توقع خدمت داشته باشند؛ زيرا اين دولت دراساس وماھيت برای خدمت به
آنھا وآبادی کشورتشکيل نشده است .ازھمان ابتدا ھرسال اوضاع کشورووضعيت زندگی مردم ازبد
بدترشده است .وضعيت کنونی دولت مزدورتازمانی ادامه خواھد يافت که اوالً :که ازشدت تضاد بين
دوجناح عمده دولت مزدور ،جناح تکنوکراتھا وجناح گروه ھای مختلف اسالمی کاسته شود ويا يکی
ازاين دوجناح برديگری غلبه حاصل کرده وسکانھای دولت مزدوررادردست گيرد .که درمورد جناح
تکنوکراتھا اين امربدون حضوروحمايت قدرتھای امپرياليستی ممکن نيست.دوما ً :تضادبين عمدتا ً
دوجناح ازگروه ھای ارتجاعی اسالمی؛ دريک جھت گروه ھای قراردارند که وابستگی ونزديکی به
امپرياليسم فدراسيون روسيه ،دولتھای ايران وھند دارند وجھت ديگرعمدتا ً طالبان وحزب اسالمی گلب
الدين وگروه حقانی که وابستگی شديد ونزديکی به دولت پاکستان وعربستان سعودی دارند واينھا
موجبات برخوردھای نظامی آينده رانيزتشکيل می دھند .ويا اينکه تا زمانی تبانی وسازش پايه داری
بين آنھا بوجودنيايد  ،امکان سامان گرفتن دولت مزدورتوسط اين گروه ھای ارتجاعی وضدمردم
درافغانستان ھم مشکل بنظرمی رسد .بعالوه تضادمنافع بين دسته بنديھای امپرياليستی ودولتھای

ارتجاعی منطقه يرسرنفوذ وتسلط برافغانستان بشدت عمل می کند .باآنکه نقش امپرياليستھا خاصتا ً
امپرياليسم امريکا دراين ميان عمده است؛ اما موجوديت وعملکردتضادبين گروه ھای ارتجاعی
مزدورکه پشت سرھرکدام وياھرچند گروه يکی ازکشورھای امپرياليستی ويادولتھای ارتجاعی منطقه
قراردارند .وادامۀ چنين وضعی اوضاع رادرافغانستان درھمه عرصه ھا بحرانی ترساخته وشرايط
زندگی مردم ھرچه بيشتربه وخامت خواھد گرائيد .ودرآينده به مرحله ھای وخيمتری ازبحران
وکشمکش بين دسته بنديھای ارتجاعی خواھد انجاميد .خالصه :وضعيت حاکم برافغانستان که مجموعه
ای ازتضادھای پيچيده دربين دسته بنديھای ارتجاعی مزدوروباداران امپرياليستی شان رانشان می دھد
منجمله :اختالف وتضادبين گروه ھای ارتجاعی مختلف؛ جنگ ونزاع بين برخی ازاين گروه ھا
وباداران امپرياليستی آنھا؛ اختالف بين دولتھای ارتجاعی منطقه وامپرياليستھای اشغالگرواختالف
وتضاد بين کشورھای منطقه برسرتسلط برافغانستان .باموجوديت اين ھمه تضاد ھا بين دسته بنديھای
ارتجاعی وامپرياليستی واصل موضوع مستعمره بودن واشغال نظامی کشوروموجوديت دولت دست
نشانده؛ امکان استقراردولتی متحد ونيرومند امکان پذيرنيست .اگرچه بادرنظرداشت خصلت تضاد بين
مرتجعين اينھا می توانند درشرايطی باھم کنارآمده وبه تبانی وسازش برسند .اما نبابرعوامل بين المللی
ومنطقه ای وداخلی تاھنوزنتوانسته اندباھم کنارآمده وبرسرتقسيم غنايم به تفاھم نسبی دست يابند.
وپيچيدگی اوضاع بحرانی اين منطقه براين امرتاحدی سايه انداخته است .وھمچنين موجوديت تضاد
آشتی ناپذيرتوده ھای خلق افغانستان با امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور)که درشرايط کنونی
تضادعمده جامعه راتشکيل می دھد( وکالً تضاد اساسی توده ھای مردم با نظام فئودال کمپرادوری
وسلطه امپرياليسم برکشورکه راه حل انقالبی می خواھد .وراه حل اين ھمه تضادھا فقط ازطريق
مبارزه انقالبی توده ھای مردم تحت رھبری نيروھای انقالبی پرولتری درجھت طرد سلطه استعماری
امپرياليستھا وسرنگونی دولت مزدوروکالً نظام فئودال کمپرادوری وقطع سلطه امپرياليسم وپيروزی
انقالب ملی دموکراتيک درکشورميسراست وبس .
وضعيت کنونی دولت دست نشانده استعمار :
ً
ازمدتی است که کرزی گويا دربرابرباداران امپرياليست اش خاصتا امپرياليسم امريکا که قدرت عمده
رادربين قوتھای اشغالگرتشکيل می دھد ،بطورعلنی اظھارنارضائی وتا جای ھم باصطالح زبان
درازی می کند .وسخنان ھفته ھای اخيراومبنی بر "مداخالت ويرانگرخارجی ھا و توطئه خارجی ھا
عليه اوکه سعی دارند اوراتضعيف وبدنام کنند ".يا اشارۀ اوبه تقلب درجريان انتخابات دوردوم »رياست
جمھوری« که درآن تقلب گسترده دست قدرتھای خارجی بوده است" .دراينجا منظورکرزی را عمدتا ً
دولت امريکا واداره »ملل متحد« درافغانستان تشکيل می دھد که اوظاھراً ازآنھا ناراضی بنظرمی
رسد .ھمچنين اوگفت که" :امريکاتالش می کند افغانستان را تحت تسلط خود درآورد ".دراينجا مالحظه
می شود که کرزی مزدورتالش می کند تابرروی موضوع اشغال نظامی وتسلط استعماری واشغال
نظامی امريکا وناتو درطی نه سال اخير ،پرده اندازد .که اين موضوع بخشی ازنيرنگ بازيھای کرزی
برای اغفال مردم افغانستان ازجنايات سھمگين باداران اوودولت مزدورتحت رھبری اش می باشد.
ھمچنين کرزی صحبت ازاين نموده است که" امکان دارد ھمين پرده نازکی که بين بغاوت عليه قوتھای
خارجی ودولت او درکشوروجوددارد برداشته شده وبه مقاومت ملی بدل گردد" .ھمچنين به تعقيب آن
کرزی طی جلسه ای دربرابرسران اقوام وخوانين ومتنفذين واليت قندھاردرحضورژنرال استانلی مک
کرستال)فرمانده نيروھای اشغالگرناتو ورھبرواحدھای ويژه وتفنگداران دريائی امريکا درافغانستان(
گفت که ":اگرشما نخواھيد که امريکا وناتودرقندھارمانند ولسوالی مارجه درواليت ھلمند عمليات
نظامی وسيع رادرقندھاربراه اندازند؛ بدون اجازه شما نمی توانند اين عمليات نظامی راانجام دھند".
ونيزاودرصحبت ديگری اين ضرب المثل رابکاربردکه  » :پردی کت ترنيموشپودی) تخت خواب
بيگانه تانيم شب است(« و من حاال خودراازاين تخت خواب پائين انداخته وبرروی زمين می خوابم .
ومن تصميم گرفته ام که ازاين ببعد مستقل عمل کنم" .ديده می شود که مزدورسرسپرده و خاين به خلق
وميھن که درطی نه سال شنيع ترين جنايات راعليه مردم وکشورانجام داده وھنوزھم طبق گذشته
درمزدوری امپرياليستھا قراردارد ،بيشرمانه خودرا»مستقل« می خواند که گويا افغانستان ديگرکشوری

مستعمره واشغال شده نيست! واين ھم يکی ديگرازترفندھای اين نوکراستعماراست .کرزی درجای
ديگرمی گويد که ":اگرفشارومداخله خارجی ھا متوقف نشود من با طالبان خواھم پيوست" .واودراين
اواخردرجلسه سراسری علمای دينی گفت که ما ملت غالمی نيستيم .بازھم اين وطن فروش وقاتل مردم
می خواھد توجه مردم راازغالمی خود وھمسنخان اش منحرف کند .بلی! اين مردم افغانستان ھستند که
ھيچ برھه ای ازتاريخ وجودی آنھا تن به غالمی ھيچ قدرت مھاجم وسلطه گروقدرتھای استعماری
وامپرياليستی نداده وتاپای جان دربرابرارتشھای بيگانه مقاومت کرده است .ودرطول تاريخ اين طبقات
وگروه ھا وافراد ارتجاعی وغالم منش مانند کرزی وسايردارودسته ھای ارتجاعی بوده اند که به
دشمنان مردم وميھن سرتسليم فرودآورده وحلقه غالمی آنھارابه گردن آويخته اند .چنان که درسی سال
اخيرفقط گروه ھا وافراد خاين ووطن فروش ومشتی ازطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوده وھستند
که به غالمی قدرتھای امپرياليستی درآمده اند وبرمردم وميھن خيانت وجنايت می کنند.
اگرچه درابتدا مطبوعات کشورھای غربی اين اظھارات کرزی را جدی وانمود کرده ومی گفتند که
شايد اين سخنان کرزی برروابط کشورھای غربی خاصتا ً امريکا باکرزی سايه اندازد؛ ليکن درعمل
چنين نشد .وديده شد که اين گفته ھا بيشترنيرنگھای عوامفريبانه ای بوده است جھت اغوای مردم
وکرزی می خواھد ازاين طريق »حمايت« مردم راکسب کند .اينکه يک مزدورسرسپرده وبی عرضه
بعد ازنه سال مزدوری وغالمی دربرابرولينعمتان اش چنين سخنانی بزبان می آورد جزئی ترين
ارزشی برای مردم افغانستان نداشته وبه ھيچ صورتی نمی تواند اين مزدورخاين وجنايتکاررابرائت
بدھد .البته اين باراول نيست که چنبن اراجيفی راازيک مزدورامپرياليسم واستعمارمی شنويم؛ درتاريخ
 150سال اخيرافغانستان؛ قبل ازکرزی دومزدورديگراستعمارکه درموقعيتھای مشابھی قرارداشتند
چون ) شاه شجاع سدوزی( وببرک )کارمل( نيزکه ازباداران شان شکوه کرده ويا سخنان تمردگونه
بزبان آورده اند .ازآنجاييکه کرزی بعدازبه قدرت رسيدن دموکراتھا درامريکا نسبت به عملکردھايش
مورد انتقاد ھای شديد دموکراتھا وقصرسفيد قرارداشته وممکن است اوبشکلی درجريان قرارگرفته
باشد که شايد درآينده بوسيله قدرتھای اشغالگرعمدتا ً دولت امريکا بنحوی ازقدرت حذف شود؛
ازاينروازيک طرف برای »تھديد« باداران خارجی وحفظ وتحکيم موقعيت فعلی اش وازجانب ديگرمی
خواھد که برای عوام کشورخودرافرد»ملی« جلوه دھد وبه اين سبب متوسل به چنين ترفندھای شده
است .درحاليکه موقعيت شاه شجاع سوم )کرزی( ازموقعيت شاه شجاع سدوزی وشاه شجاع
دوم)ببرک( متفاوت است .شاه شجاع اول زمانی ديد که مردم افغانستان باآغازقيام ملی استعمارگران
انگليس وخوداورابه محاصره کشيده اند ،واوفکرمی کرد که بعد ازشکست استعمارگران انگليس
ديگرتاريخ مصرف اومی گذرد وچون موجود بی ارزشی بدورانداخته خواھد شد؛ ازآنروبرای »نجات«
اش به تالشھای مذبوحانه و نيرنگھای عوام فريبانه متوسل گرديد وطی نامه ھای به رھبران مقاومت
ملی ومردم »آه وناله« سرمی داد ومی گفت که درواقع اواسيردست انگليسھااست وازخود ھيچ قدرت
واختياری نداشته وندارد .وحتی اوطی اوراقی مخفيانه امر"جھاد" راعليه استعمارگران انگليس
صادرمی کرد .زمانی که مقاومت ملی ادامه داشت" شاه شجاع سدوزی درماه اپريل سال 1842
ازباالحصارکابل خارج شد ودرمحل سياه سنگ دررأس قشون ملی قرارگرفت وتافردای آن روز راه
جالل آباد درپيش گيرد .طبق روايت تاريخی شاه شجاع شب ھنگام بطورپنھانی به باالحصاررفت
وبعدازانجام امورشخصی سحرگاه پنجم اپريل بسواری تخت روان عازم اردوگاه شد .ولی سردارشجاع
الدوله پسرسردارنواب محمدزمان خان به اتفاق نورمحمد خان وشاه آغاسی دالورخان و 60نفرھمکاران
ديگرکه براوکمين کرده بودند ازکمين برآمده وشاه رابقتل رساندند" .وشاه شجاع دوم )ببرک کارمل(
درسالھای حکومت ائتالفی گروه اسالمی ومليشه ھا ازروسيه به افغانستان برگشت ودرسايه حمايت
دوستم دربندرحيرتان به حالت حسرتباری آخرين روزھای حيات ننگين اشراسپری می کرد .او طی
مصاحبه ای با خبرنگاربی بی سی ازباداران روسی اش شکوه ھا کرد که اورابی مصرف ساخته اند
واو مزدوری به بيگانه رابدترين سرگذشت زندگی سياسی اش خواند .که باآلخره درھمان محل مرد
وزمانيکه طالبان برواليت بلخ مسلط شدند قبراورا منفجرکرده واستخوانھای اورا سوزاندند .بفرض
اگرتمرد کرزی دراين اواخردربرابرباداران اش جدی وواقعی ھم باشد؛ اوشايد ازيکطرف روی حمايت

دولت ھای ايران وفدراسيون روسيه حساب بازکرده باشدکه برايش چندان بصرفه نخواھد بود وازطرف
ديگرپيوستن اوبه طالبان گرفتاری اورادرچنگال دولت پاکستان درقبال خواھد داشت .وبه داليل مختلف
کرزی وخانواده اش مزدوری امريکا راترجيح می دھند وبعالوه اينکه تاحال ازحمايت جمھوری
خواھان درامريکا برخورداراست .بھرصورت شکوه ھای اخيرکرزی دربرابرامريکا تاحدی واکنشی
ازموقعيت حقارتباروبيچارگی خودش است ،اما بنحوی عوارض جانبی آن تاحدی منجربه تشديد بحران
دردولت مزدورشده است .وگروه ھای رقيب او)منجمله گروه ھای ائتالف شمال سابق و»جبھه ملی«
فعلی( ازاين وضعيت بنفع شان بھره برداری تبليغاتی کردند.
ھمچنين بادرنظرداشت روابط مخفی وپيچيده ای که اين قماش افرادوگروه ھای ارتجاعی
مزدورباقدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی دارند ،ودرشرايط فعلی افغانستان وموقعيت لرزان
وشکنند قدرتھای اشغالگروموقعيت بی ثباتی دولت دست نشانده واوضاع بحرانی منطقه وجنگ مسلحانه
جاری عليه قوتھای اشغالگردرافغانستان وعليه دولت پاکستان وروابط نزديک نيروھای جنگی
درھردوطرف خط نام نھاد ديورند؛ بايد به جھت "پشت پرده" ای اين مسايل ھم توجه داشت .چون
امريکا وناتو درافغانستان ومنطقه منحيث نيروھای اشغالگرواستعماری که عالوه براعمال ستم ھمه
جانبه که به کشتارمردم وويرانی کشورمصروف ھستند ،بسيارحساس وشکننداست؛ازاينروزبان
درازيھای کرزی شايد مصلحتی باشد تا باچنين ترفندھای مردم افغانستان رااغفال کنند .وھمچنين ديده
می شود که دولت امريکا تحت رھبری بارک اوباما مزدورشياد تری ازکرزی نيافته است تا بتواند اورا
جای گزين کرزی بنمايد .ازاينروکرزی را باھمه نازوکرشمه ھا و "زبان درازيھای" اونگھداشته اند.
باآنکه سخنان کرزی ظاھراً درداخل وخارج کشورانعکاسات مختلفی رابرانگيخت وحتی عده ای
ازدولتھای امپرياليستی اشغالگراين سخنان کرزی را»تعجب آوروغيرمنتظره« خواندند .اما بارک
اوباما رئيس جمھورامريکانامه ای به کرزی فرستاد وازاودربرابرپذيرائی گرم اودرسفرھفته ھای
اخيرش به افغانستان تشکرکرده وروی عملی شدن سفرکرزی به امريکا طبق برنامه قبلی درآينده تاکيد
کرده است .متعاقب آن وزرای خارجه ودفاع امريکا طی مصاحبه ھای ازحامد کرزی دفاع کرده وگفتند
که باوجودتنش ھای اخير ،روابط وی بادولت امريکا روابط مثبتی است .ھيالری کلينتون وزيرخارجه
امريکا روز 11اپريل به شبکه ھای تلويزيونی امريکا گفت که "دولت امريکا ھنوزآقای کرزی را يک
متحد قابل اعتماد می داند" .ھمچنين رابرت گيتس وزيردفاع امريکا گفت که" روابط کاری بارئيس
جمھوری افغانستان براساس برنامه کامالً به خوبی پيش می رود" .واين بيانات رھبران امريکا درمورد
ظاھراًبرفضای که درھفته ھای اخيردرمطبوعات خارجی وداخلی بوجودآمده بود سايه افکند .وديده شود
که اين بگومگوھا بين نوکروباداراحيًانا تاچه حدی واقعی وتاچه حدی نيرنگ بازيھای عوامفريبانه
است .واقدامات دولت امريکا درآينده دررابطه باکرزی وبرادرانش نفس مسئله رامعلوم خواھدکرد.
ازجھتی ھم اين گونه برخوردھا راتا حدی ميتوان ازروی موقعيت وقدرت دوطرف قضيه وياخصلت
تضادبين دوجھت وروابط ووابستگی متقابل آنھا ،مورد ارزيابی قرارداده ونتيجه گيری نمود .دراينجا
آنچه که مھم است اينست که اين ھمه قدرتھای امپرياليستی وگروه ھای ارتجاعی مزدورآنھا چه مذھبی
وچه غرمذھبی باھم منافع مشترک دارند وتضادھای درونی آنھا برسرتقسيم غنايم مانع ازھمکاری آنھا
نمی شود .فقط آنجايی که اينھا اختالف ندارند استثماروستم توده ھای خلق وملل مظلوم وسرکوب
ونابودی نيروھای واقعا ً انقالبی مردمی وجنبشھای توده ای تحت رھبری آنھاست .مرتجعين اگربجای
شکوه وشکايت وتمرد وزبان درازی حتی به ھمدگيرفحاشی ھم بکنند ويا برخ ھمديگرسالح بکشند
بازھم به مصالحه می رسند وھمديگررابه آغوش می کشند .وچيزی که برای ھمه مرتجعين مھم است
منافع طبقاتی آنھاست .واين توده ھای خلق ھستند که با امپرياليستھا وطبقات وگروه ھای ارتجاعی تضاد
آشتی ناپذيردارند .وتضادآنھا ازطريق مبارزه طبقاتی انقالبی ونابودی سلطه وستم امپرياليستھا وطبقات
ارتجاعی حل می گردد .ودرھيچ عرصه ای ازحيات اجتماعی توده ھای مردم باامپرياليستھا
وسايرطبقات ارتجاعی منافع مشترک ندارند که بتوانند باھم کناربيايند وبه ھمزيستی دايمی ادامه بدھند.
وبراساس موجوديت تضادآشتی ناپذيرتوده ھای مردم ونيروھای انقالبی باطبقات ارتجاعی
وامپرياليستھا؛ مبارزه طبقاتی به اشکال وشيوه ھای مختلف بطورنھان وآشکاربطورمداوم درسطج

جامعه وجھان وجود دارد وتاحل کامل اين تضادھا ونابودی طبقات ستمگرواستثمارگرومحو
استثمارفردازفرداين مبارزه ادامه خواھد يافت.

مرگ برباندھای مزدوروجنايتکارخلقی پرچمی ،سازائی ،جھادی ومليشه ھای مزدور!
مرگ برامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورکرزی!
مرگ برامپرياليسم وارتجاع بين المللی!
پيروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلقھا وملل جھان عليه امپرياليسم وارتجاع!

