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 1956 وقت درسال  برحزب ودولت اتحاد شوروی سوسياليستیزيونيستھای مدرنبعد ازتسلط روي
 دولت بيک تبديل آن بيک حزب بورژوازی و  کمونيست اتحاد شوروی حزباھيتتغييرممي8دی و

 دولت مانند قدرت سوسيال امپرياليستی؛ ديگرآنابردولت سرمايه داری دولتی وتکامل آن بيک 
 وزحمتکشان کشورھای  به استثماروستم زحمتکشان اتحاد شوروی جھانسايرقدرتھای امپرياليستی

کشورھای درھای زحمتکش وملل تحت ستم  آن وخلقشرق تحت رھبری بلوک سوسيال امپرياليستی
  وتسلط سياسی واقتصادی امپرياليسمشيوه ھای نفوذ.  يازيد میآسيا، افريقا وامريکای Mتين دست

  قروض، اعطای ازطريق صدورسرمايهش مانند سايرقدرتھای امپرياليستی، درزمان شوروینوخاسته
نظامی وفرھنگی صورت می گرفت که با[خره به وابستگی  »کمک« وفروش اسلحهطويل المدت، 

اقتصادی ازطرف يک »کمک«ويا بعبارت ديگردرعصرامپرياليسم روابط. کشورھامی انجاميد اينکامل
 که برای کسب سود ھای مايه ھای امپرياليستی است صدورسر ھمانکشورسرمايه داری امپرياليستی،

دولت سوسيال امپرياليسم شوروی نظربه و. يرمی شونداين کشورھا سراز وتسلط ھمه جانبه برک8ن
 به سرعت درافغانستان نفوذ ھمه  ازاين طريقتوانستتھای بين المللی ومنطقه ای درآن زمان مساعد

  .جانبه اشرا تأمين کرده وبراين کشورتسلط يابد
خاندان نادرخان که حامی اصلی ( قبل ازآن دولت افغانستان ت8ش نمود تا بجای امپرياليسم انگلستان 

، توجه امپرياليسم امريکا را درسرمايه گذاری به افغانستان وتأمين اسلحه موردنيازاردوی دولت )بود
 دولتھای  امريکادرآن زمان دولت. اما درعمل چندان موفق نگرديد. وحمايت سياسی آن را جلب کند

ت ويا به ھردليل  داش اش وسلطه تحت نفوذ"سينووسياتو" ازطريق پيمانھای پاکستان وايران رادرمنطقه
ازجنگ جھانی دوم وتضعيف امپرياليسم بعدً اساسا .برافغانستان برنيامد  گسترده تسلط درصددديگری

سلطنت اردرھمان وقت دربين درب. انگليس، اين دولت ديگرتوجه جدی به خاندان نادرخان ننمود
 دررأس  وجود داشت؛ ظاھرشاهوگرايش قدرتھای امپرياليستی د آينده آنھا به وسرسپردگیدروابستگی

به ی  بيشتر گرايشات بيشتری به امپرياليستھای غربی داشت وداود خان دررأس حکومت گرايشدولت
ران تسلط  ودوه مھياشد شرايط بنفع داوودبا[خرهکه . شان می دادجانب سوسيال امپرياليسم شوروی ن

  .تان آغازگرديدسوسيال امپرياليستی برافغانسھمه جانبه اتحاد شوروی 
  سوسيال امپرياليستی برافغانستان دولت اتحاد شوروی وفرھنگینظامی، بعد ازتسلط اقتصادی، سياسی

ش ين طريق درمنطقه؛ حزب سياسی نوکر وازاتحکيم پايه ھای تسلطش برافغانستان به منظوراين دولت
ارگيری مقوله ھای بابکاين حزب رويزيونيستی ازيکطرف . ازروشنفکران خود فروخته تاسيس کردرا 

ً جامعه خاصتا روشنفکران طبقات پائين رااغوا کرده وازطرف مترقی سعی می کرد تا روشنفکران
اين حزب درداخل ازحمايت . نقش ستون پنجم رابازی می نمود  طبقه حاکمجناحی ازديگردرزد وبند با 

مايت وپشتيبانی ابرقدرت حاز بھره مند بود ودرسطح بين المللی ومنطقه )داوود( جناحی ازدولت
« حزب رويزيونيست. ودبرخورداربافغانستان داشت، که تسلط ھمه جانبه بر شورویسوسيال امپرياليسم

منافع  مدافع  واستراتژی واھداف آن درکشور،ماھيت ايدئولوژيک سياسی جھانبينی، براساس» خلق
 ی ازاينبخش غانستان دراف.بودوسوسيال امپرياليسم شوروی بورژوازی بوروکرات کمپرادور

 وت8ش می کرد تا نفوذ وتسلط ليستھای غربی بود به امپريا وزدوبند دروابستگی ارتجاعیبورژوازی
  وزدوبندوابستگیدر  وبخش ديگرآن.سرمايه ھای امپرياليستھای غربی رادرکشورگسترش دھد

سرمايه ھای افع من وبا بخش بوروکراتيک اين سرمايه ھا  قرارداشتامپرياليسم شورویسوسيال با
 - بورژوازی متوسط(وبخش بورژوازی صنعتی.تأمين می کرددرکشوررا سوسيال امپرياليسم شوروی

ونظام نيمه  فئودالی وسرمايه ھای امپرياليسم  ی وبوروکراتيک کمپرادورتحت فشارسرمايه ھای) ملی
 که تاحال ھم گرديدمی   وزمينه ھای رشد وترقی آن ازطرق مختلف سد قرارداشت وسوسيال امپرياليسم

  .برھمين منوال ادامه دارد



  به حمايت وھمکاری مستقيم جناحدو خورشيدی تحت رھبری داو1352 سرطان سال 26کودتای 
شاخه جاسوسی  ومستشاران نظامی روسی، )ک گ ب(  ومامورين» خلق«نظامی حزب رويزيونيست

به " خلل ناپذير"ديگراتکای کامل ودش بقول خود وازاينکه داو.  به وقوع پيوست)يو.آر.جی ( نظامی آن
. د نداشتداشت ھيچ شکی وجو» خلق«ابرقدرت سوسيال امپرياليستی واعتماد محکم به حزب مزدور

 توده ھای مردم بانظام حاکم ً عمدتابرزمينه  تشديد نارضائیازبعد داخلی آن سرطان 26نقشه کودتای 
 تشديد تضاد بين دوجناح دربارسلطنت، وتاحدی وبحران اقتصادی دوام دارباثرفقروبيکاری وتنگدستی
 منحيث   تاحدیميتوانستو(ًرا ازقدرت رسمی کنارزده شده بودد که ظاھوجناح ظاھرشاه وجناح داو

 امپرياليستی وحزب دست اتحاد شوروی سوسيالت8ش دولت   آند خارجیبعودر )انگيزه عمل کند
 درافغانستان ومنطقه »اتحاد شوروی«طه گرانه  به اھداف سل به قدرت ودرجھت نزديک شدننشاندۀ آن 

 وجناح ھای اقع يک دولت ائت8فی ازجناح اود به لحاظ تشکي8تی ھم دروو داودولت جمھوری .ندبود
« برنامه زيرمرحله ای از بعمل درآوردن امه ھای اقتصادی داوود نيزھمان برن. بود» خلق«پرچم و

ًعمدتا باندھای خلقی (ی اخيرداوود عوامل روسیدردوران زمامدار. بود» حزب دموکراتيک خلق
جناح درون ودرً خاصتا درارتش وپوليس وسرويس امنيتی درھمه ارکان وارگانھای دولت ) پرچمی

 باگذشت زمان برنامه ھای .خودرامحکم کرده بودنداو نفوذ وتسلط  »حزب انق8ب مالی« داوود خاصتا
 برنامه آنزيرا. شکست مواجه گرديد  بهعرصه ھا درھمه یً خاصتا دربخش اقتصاد»جمھوری« دولت

که براساس منافع دولت  مردم وکشور دولت نه برمبنای منافع واجتماعیھا ونقشه ھای اقتصادی
بعد ازآنکه براثرخرابی . طرح وبه منصه عمل درمی آمد  سوسيال امپرياليستیجمھوری وسرمايه ھای 

 وشدت اختناق واستبدادسياسی داوود )دی جھانیًمضافا بحران اقتصاو(اوضاع اقتصادی واجتماعی
 درجامعه روبه وخامت گذاشت وصدای  واقتصادیورويزيونيستھای روسی؛ وضعيت اجتماعی

 درآن ناگفته نماند که.  ديکتاتوری اشرادرخطرمی ديدداوود حاکميت وقدرت وشد اعتراضات مردم بلند
اگرچه . ی بودق وپرچم واتحاد شورودھای خل خطربزرگتربرای سرنگونی حاکميت داوود بانوقت

 وحمايت باندھای روی کمک و داشت سوسيال امپرياليستی به اتحاد شوروی شديد دراوايل اتکایداوود
البته .  جلوه دھد»مستقل« و سعی می کرد ازخودش رھبری ناسيوناليستخلق وپرچم محاسبه می نمود،

 داوود تعريف  وتعلق مليتیه بنابرماھيت طبقاتیاين ناسيوناليسم ھم ھمان ناسيوناليسم ارتجاعی بود ک
 اورايک چھرۀ »مظلوم نمائی داوود«و امروزھم عده ای ازھواداران اوسعی می کنند تابا . می شد

  .بخورد عوام کشوربدھند» ميھن پرست«ناسيوناليست 
اشت؛ رد خلق وپرچم قرایاتحاد شوروی ودرمحاصره شديد گروه ھا داوود که دروابستگی تنگاتنگ به 

جھت بيرون  به چاره جوئی  که فکرمی کرد برآن تسلط کامل دارد؛ اشجھت حفظ دستگاه قدرت دولتی
  اين نقشهوود درجھت عملی کردنزمانی دا. به امپرياليستھای غربی روی آوردوه افتاد  تنگنارفت ازآن

 ودولت وايرانعربستان سعودی ن دولتھای وسم امريکا چی منطقه ای امپرياليازطريق قدرتھا اش
 بيش ازھمه زنگ درچرخش داوود به جھت کسب حمايت امپرياليسم امريکا درواقع  يااقدام نمودمصر
  بودهداوود که دارای افکارماکياوليستی. برای اتحاد شوروی ومزدوران بومی آن بصدادرآمدخطر

گيرد کرد تا ھمه تصاميم را خودش ب وسعی می بود  وازخودراضیوشخص خودرأی وخود خواه
  نتوانست موقعيتی را که ازآنرو؛ وھم فکرش خودرا عقل کل می دانستوه ھم طبقهدربين گرو

 درک اوضاع وشرايطی که بدونوی . وجود آورده بود درک کند اش برايش بحاکميت اخيردرسالھای
  اش چرخشاش، برای قدرت پوشالی »عاقبت انديشانه«اقدامات پيش گيرانه وبدون  واوقرارگرفته بود

  .راانجام داد وزمينه نابودی وخود وخاندان ورفقای نزديکش درقدرت رافراھم کرد
و باندھای مزدورش داوود  )ک گ ب( سوسيال امپرياليسم شوروی که ازطريق سرويس جاسوسی 

د تا حتی يک گام  مجالی برايش ندا درمحاصره و تحت نظرداشت، وامنيتیدربخشھای ملکی ونظامیرا
که » حزب خلق«وافسران نظامی ) جی آريو وک گ ب (نقشه اش بردارد وبوسيله  درجھت پياده کردن

طی يک کودتای خونين خورشيدی  1357 ثورسال 7مراکزمھم وحساس ارتش رادردست داشتند بتاريخ 
  .راتاسيس کرد» وری دموکراتيک خلقرژيم جمھ«رژيم جمھوری داوود راساقط و



» خلق«ويزيونيست حزب رسياسی ونقشه ھا واھداف  ً طوريکه قب8 درباره ماھيت ايدئولوژيک
دولت .  دولت کودتائی ھم درتطبيق ھمان استراتژی ورسيدن به اھدافش عمل می کردتذکراتی داده شد؛

ھم رھبران آن براساس حمايت مردم به وجود آمده بود ونه خ8ف ادعای رھبران آن نه با مذکوربر
وروارتقای سطح  عمران وترقی کش حد اقل درجھت اینه آنھا ايده وھدف صادقا سياسی فکریماھيت 
ع ف وتأمين منا تقويت پايه ھای نظام کودتائیھراقدام آن دولتازآنرو. ند توده ھای مردم داشتزندگی

اين دولت اقدام به رفورمھای سطحی . ان ومنطقه بوددرافغانستاقتصادی وسياسی ابرقدرت شوروی 
 اين  منظوراصلیبوضوح که. ائی وغيردموکراتيک  نمودروبنائی وانجام اص8حات ارضی بورژو

  بلکه نبود وديگرگونی مثبت درجامعه سطح زندگی توده ھای مردمارتقای نيزاص8حات ارضی
کسب سود مافوق اين سرمايه  رونق سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی وزمينه برای مساعد ساختنبيشتر

م8کان بزرگ رامصادره کرده وفقط سی جريب زمين به  اراضی دولت کودتائی.  بوددرافغانستانھا 
 کم زمين قطعه زمينی که به لحاظ اھميت حاصل خيزیو برای دھقانان بيزمين دولت. آنھا باقی گذاشت

 دولت مصادره کرد تا  را بحساب بھترين اراضیولی. بدرجات مختلف تقسيم شده بود، توزيع نمود
 را ازاين ناحيه باMبرده وبرحجم  سطح عوايد دولتدن آنھا کرميکانيزه وھای زراعتیباتشکيل فارم

که . مبدل شد  به بزرگترين مالک ارضی کودتائیدولتوباين صورت . سرمايه ھای دولت بافزايد
آن اص8حات  بيشترين نفع رااز، کودتائیی دولتھا درتحقق اين پ8ندرصورت دست دادن امکانات

سرمايه سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی و بلکه ،مين وکمز نه دھقانان بيزمينارضی غيردموکراتيک
ش   آن پي وخصلت ماھيت آن دولت براساسدرواقع.  دست نشانده می بردنددولتھای بوروکراتيک 

  بيشتردراينجا ازتفصيل.  آماده می کرد بعدان رادرطی چند سالازپيش  زمينه ورشکستگی اين دھقان
  .دراين زمينه صرف نظرمی نماييم

ازآنجاييکه اين رژيم غيردموکراتيک ودست نشانده بود توان تحمل ھيچ گروه ونيروی مخالف  
زندان ه وبه نمودرفتاری گروه ھا وافراد مخالف اش فقط پس ازچندماه محدود اقدام به گ. رانداشت

 را  فضای جامعه مطلقاختناق واستبداد وبا[خره حاکم کردن فاشيسم.  نمود مبادرتوشکنجه وقتل آنھا
رژيم می گذشت نفرت ننگين که ازعمری ھرروز. حتی برای توده ھای مردم ھم تيره وتارساخت

 با تبليغات بطورتصنعیرژيم سعی می کرد تابالمقابل و.  بيشترمی شد مردم ازرژيموبيزاری وانزجار
  .جلوه دھد» حمايت مردم«خودرا مورد نش ارا وتشکيل محافل نمايشی ازاعضا وھواداغواگرانه

 به»  اخوان«  اس8می درچند نقطه درمناطق شرقی کشورتوسط گروه ھایدرابتدا حم8تی عليه دولت 
دولت دست نشانده باتمسک براين اقدامات حم8ت اش حمايت دولت پاکستان صورت گرفت وکمک و

يش فضای جامعه ب.  آغازکرد اشفھای مخالفين رابرھمه طي وحم8ت توسعه داد تشديد ورابرمخالفين
  وھرطبقه ديگرمردم ھيچ فرد وگروه سياسی وتوده ھای .وحشتبارگرديدو خفقان آورپيش برای مردماز

 زمينه شورشھا وقيام  بحران ھمه جامعه رافراگرفته و و نمی کردند ومصئونيتدرجامعه احساس امنيت
 13757 ماه حوت 12 سمنگان درولسوالی دره صوف وMيتدرم ن قياياول. ھای مردم راآماده ساخت

بادغيس توسط توده ھای بعد دروMيت  دروMيت ھرات و1357 حوت 24 در گستردهدومين قياموبعد 
 ودولت  سرکوب شد بگونه وحشيانه توسط دولتگرچه درابتدا اين قيام ھا. م صورت گرفتمرد

 يام ق ليکن ازخاکسترآن.رابقتل رساندبيدفاع مزدورتنھا درقيام ھرات حدود بيست وپنج ھزارتن ازمردم 
عليه دولت بطوروسيع ی ای گري8ئی جوانه زد وجنگھای چريکدسته ھ مقاومت مسلحانه و نطفه ھایھا

 تمام ھمه  عليه دولت مستبد وخونخواربه سرعت مردمایجنگ چريکی خودجوش توده ھ. آغازگرديد
 بزرگترينخواه کشور دربين نيروھای سياسی مترقی وآزادی .کشوررافراگرفتگيرشده وبخش اعظم 

 وقوع کودتای  بود که ازھمان ابتدای)شعله جاويد( منسوب به جريان دموکراتيک نويننيرو، نيروی
شورشھا وقيام ھای خودجوش مردم درکنارتوده ھای  دروبعدماھيت رژيم کودتائی راافشاکرد ننگين ثور

ين جنگ  شدت وگستردگی ا.به پيش يردندآغازومردم قرارگرفته وجنگ گوري8ئی راعليه رژيم مزدور
 ه محاصره نيروھای چريکی ديگردولت مزدورب1358 سالدرماه قوس ومقاومت به حدی رسيد که 

  . ورژيم راسقوط حتمی تھديد می نمود درآمده نظامی وامنيتی اش ھایدرقرارگاه



  جدی6رادراشغال نظامی وتسلط استعماری ديده ودران نجات رژيم مزدورشسوسيال فاشيستھای روسی
 مورد حمله  نظامی قرارداده وآنرابرای  اززمين وھوا ھزارنفری کشوررا120ون  باقش1358 سال

کشورجنگ خاک  با پياده شدن ارتش بيگانه به . سلطه استعماری شان درآوردندمدت ده سال به
ل  تاکه به شکست نظامی ابرقدرت سوسيا وسراسرکشوررافراگرفت، شدهتشديد بيش ازقبل ومقاومت 

رژيم مزدورواشغالگران روسی درطی يک ونيم دھه . انجاميدآن ژيم مزدورپرياليستی وسقوط رام
ازبھترين علول کردند، ھزاران تن حدود دوميليون مردم ما راکشتند، يک ونيم ميليون را معيوب وم

 )شعله جاويد(  اعضا وھواداران جريان دموکراتيک نوينًخاصتاآزادی خواه کشور مترقی وفرزندان
 ازمردم ستمديده ومظلوم  ميليون6 حدود جوخه ھای اعدام سپردند؛ده وبه ذاب دارادرشکنجه گاه ھا ع

 واجتماعی صادیتمام زيربناھای اقتونقاط جھان آواره شدنديران وساير به کشورھای پاکستان واما
  .بوجودآوردنددرکشور راوويرانيھای گسترده ای کشوررامنھدم وفرھنگی

ران روسی آنھا ارژيم خونخوارخلقی پرچميھا وباددھه  دربرابرانستان درطی يک ونيم باآنکه مردم افغ
  ھای گروه وفداکاری درين راه دريغ نکردند؛ ليکن وازھيچ نوع قربانیندنه جنگيدراشجاعانه وفداکا

ارتجاعی اس8می توسط امريکا وسايردولتھای امپرياليستی ودولتھای پاکستان وايران برجنگ ومقاومت 
ًلذا جنگ مقاومت مردم افغانستان که خصلتا يک جنگ آزادی بخش ملی بود  تحميل شدند؛  مامردم

بعد ازآنکه سوسيال . توسط گروه ھای ارتجاعی اس8می وباداران خارجی آنھا به شکست کشانده شد
 باتبانی وسازش باامپرياليستھای غربی قوای نظامی اشرا ازافغانستان خارج کرد، امپرياليسم شوروی

  چند سال  اين دولت وحمايتھای مالی وتسليحاتی نظامی روسیباکمک مستشاران دولت مزدورآنھا
، رژيم کابل وبعد ازفروپاشی نظام سوسيال امپرياليستی وبلوک شرق.  ديگرنتوانست دوام آوردمحدود

وگروه ھای متشکله اين دولت اما اين دولت بطورقطعی سقوط نکرد،  . ھم به سقوط نزديک می شد
 مزدوران امپرياليستھای غربی وارتجاع  اينقومی ومليتی شان باگروه ھای اس8میبراساس تعلقات 
 دولت ائت8فی ای بود ،درحقيقت دولت اس8می.  تشکيل دادندودولت اس8می رامنطقه  پيوستند 

ی  ناگفته نماند که قبل ازآن تعداد.ازباندھای پرچمی خلقی وگروه ھای جھادی ومليشه ای وگروه سازا
  بهاحمدشاه مسعود وجمعيت اس8میتحت رھبری  شورای نظارً خاصتا اس8می ارتجاعیھایازگروه 

 بادولت مزدورومقامات اشغالگران  وحزب وحدت اس8میاس8می گلب الدينحزب ، رھبری ربانی
وتشکيل دولت اس8می درحقيقت ادامه ھمان زند وبندھا بود که . روسی درزد وبندھای قرارگرفته بودند

 مي8دی 1984مسعود درسال احمد شاه  ازجمله اين گروه ھا.ادسازش ابرقدرتھا آنرارسميت دانی وتب
 امضا کرد وبعدازآن  رامعاھده عدم تعرض رسيده وبه سازشًرسما بااشغالگران روسی ودولت مزدور

 ماشين اد سوخت وموادعذائی برایراه سالنگ را که شاھرگ حياتی برای رساندن س8ح ومھمات ومو
  نه اينکهدند؛وبکه مشغول سرکوب وکشتارمردم افغانستان وارتش دولت مزدورارتش اشغالگر وجنگی

وبعدھا درسالھای . تامين می نمودودولت مزدور بازگذاشت که امنيت آنرابرای ارتش اشغالگراين راه را
به سازش  بخش اعظم جبھات ازگروه ھای اس8می بااشغالگران روسی ودولت مزدور1987 و1986

  .ھای عدم تعرض امضا کردند" کلپروتو" دربدل مبالغ ھنگفتی پول ومھماتيده ورس
 دراولين اقدام خاينانه اش  اين دولتبغت هللا مجددیری ص تحت رھببعد ازتشکيل دولت اس8می 

، مليشه ھای دوستم وملک  ھا خلقی پرچمی مردم، يعنیران وقات8نعمومی تمام جنايتکاعفو
اين {. ًگروه ھای اس8می رارسمااع8م نمودجنايتکاران و  ایه ھای مليشهومنصورنادری وغيره گرو

  ھای که متشکل ازگروهازطريق پارلمان استعماریکرزی » رياست« اول خاينانه وننگين دردورفيصله
اين  دردولت مزدوردردوردوم رياست کرزی اينک  منحيث يک قانون تصويب شد و است، فوقمتذکره
دولت اس8می براساس تشکي8تی دولت  .} گرفت بخود»قانونی« وجنبهشد ازطرف او توشيحطرح 

واحدی نبود بلکه کشوربين قوماندانھای مسلح گروه ھای جھادی وگروه ھای مليشه ای وجناح ھای 
 بی امنی . حاکم گشتکشور برمختلف خلقی پرچميھا دراتحادبا اين گروه ھا تقسيم شده وملوک الطوايفی

 ی ھای وسرقتوآدم کش واخاذی واختطاف ومالی وقطاع الطريقی ورشوهوعدم مصئونيت جانی 
  جنگ بين گروه ھای.ربيداد می کردکشو ھمه جانبه در وانواع بی قانونی وانارشی ووحشتمسلحانه

 اين گروه  برسرقدرت دولتی که ازائت8فھای چندی بينجھادی ومليشه ای ومتحدين خلقی پرچمی آنھا



ھزارتن ھا کابل رابقتل رساندند، صدتن ازباشندگان شھرزار ھ60 حدود ،آمدمی بوجود
 70ً عليه مردم رواداشته شد وتقريبا  توسط اين باندھای وحشیوشنيع ترين جناياتند بفرارگرديدمجبور

، تمام اسلحه ووسايل ووسايط نظامی  شدھمه تاسيسات دولتی تخريب؛ درصد شھرکابل ويران گرديد
ب  غص ومردمامه وام8ک ودارائی ھای عئيھای دولت به يغمابرده شداموال وداراوطيارات ارتش و 

 وھشت  ھاھفت ثوری(باندھای جنايتکارومزدور ھای سياه کارنامهاين بود شمه ای از. وچپاول گرديد
  .ان تاآنزمانيه خلق ستمديده ومظلوم افغانستعل)ثوری ھا

 دولت مزدورروسی دولت دست  دولت پاکستان ھدف داشت تا بعد ازسقوطکه قابل يادآوری است 
واستند که بعد نمی خ طبقات حاکم پاکستان  چونازجانبی ھم. نشانده خودش رادرافغانستان تشکيل دھد

  دولت عليه سوسيال امپرياليستھا ودولت مزدورآنھا، مردم افغانستانازآن ھمه مقاومتھا وجانبازيھای
  ھای گروهتوسط ازاينرو ؛ آيدرافغانستان بوجودنظامی د سياسی وً نسبتا قدرت مندی به لحاظيکپارچه و

شان جنگ داخلی رابين گروه ھای جھادی ومليشه ھا وخلقی پرچمی ھا مشتعل وابسته ومزدوربيشتر
چه اگر.  وتانکھا وطيارات نظامی وملکی رامنھدم کردند ارتشله وتمام تأسيسات نظامی واسلحه ثقيکرد

ه ای وگروه ھای خلقی پرچمی وسازائی وحاميان خارجی تضاد منافع گروه ھای مختلف جھادی ومليش
 .ه را درجنگھای داخلی تشکيل ميداد اما نقش دولت پاکستان درآن بسيارزياد بودآنھا عامل عمد

 دانسته  می مخالف منافع شاندرافغانستان رای  قدرت مندسردمداران  پاکستان ھميشه موجوديت دولت
ساخت تا گروه ی آنھا ميسرش اتحادشوروی اين موقع رابراوارتوشرايط جنگ ضدرژيم . ومی دانند

عد برسرنوشت سياسی آنھا مسلط  وب مردم افغانستان دھند وبرجنگ مقاومتھای مزدورخودراسازمان
  .تسلط داشته باشند رازيرافغانستان برای سالھا  بتوانند تا ازاينطريقسازند

 وفضای نا امن ناشی ازآن درجامعه بيش جنگ داخلی بين جناح ھای دولت اس8می وکشتاروتخريبات
گروه  دولت وابسته يکدست ومتحدی را ازساخت تا ازپيش شرايط رابرای سردمداران پاکستان مساعد

بيرون  سازمان داده وتسليح کرد تا با را) البانط(  گروه  ھمان بود که.مزدورانش بوجودآوردديگری از
می طالبان به  تحريک اس8. را تشکيل دھدت مرکزیاع مسلط شده ودولاوضراندن گروه ھای رقيب بر

آی  اس آی پاکستان  طالبان پاکستانی ووگروه ھای اس8می ديگرمرتبط باآن ،کمک گروه القاعده 
 بخش اعظم خاک کشورراازتسلط ندمدت کمی توانستدرکشوردر آن وقت بااستفاده ازشرايط مساعد

ازآمدن م به رمق رسيده افغانستان شھای زيادی ازمرد بخ درابتدا.دنگروه ھای دولت اس8می بيرون کن
قتل ريقی وطودزدی قطاع الگروه طالبان که تا حدی توانست امنيت راتأمين کند وبه آن فضای وحشتبار

 بعدازآنکه طالبان قدرت سياسی ونظامی شانرا ليکن. تمه دھد، راضی بنظرمی رسيدندخااختطاف ھا و
 وتطبيق عمل رژيم طالبان شدت .آنھا برای مردم واضح گشت اصلی  وچھره ماھيتتحکيم کردند؛

عمال ستم ملی شئونيستی برمليتھای ا درجامعه و)فاشيسم مذھبی(وحشيانه قوانين شريعت اس8م 
» مدرن«آنچه که ھرقرون وسطائی وضديت باپوسيده  با افکارطالبان.  دمارازآنھا کشيدغيرپشتون

دام به اقتاريک انديش اين گروه سياه ضمير .ع قرارمی دادندوممنو زده غيراس8میمھر، پنداشته می شد
 چند ھزارساله درکشوربود تخريب یتاريخآنچه ازبقايای تمدن کھن وآثار وکردهکشورمحو فرھنگ ملی 

 دروMيت باميان وتعداد زيادی ازآثارتاريخی موزيمھای "بودا" منجمله بت بزرگ  کردندونابود
 ای مکاتب وپوھنتونھا رامسدودکرد دروازه ھبود" مدرن" ومعرفت لمدشمن ع  کهاين گروه.کشور

 با مرعی رژيم طالبان. بود قدغن نمودلباس اروپائی پوشيدن راديو وتلويزيون ومه،وآنچه ازروزنا
که  اختحشتی رادرجامعه براه اندشرعی اس8می چنان ومجازاتھای   جزا واMجراقراردادن قانون

 وجنايات  ھای وحشيانهباثرسرکوب جان بلب رسيده نی راداشت ومردمديگرکشورشباھت به قبرستا
چنان به تنگ آمده ومايوس شده بودند که زندگی طالبان وستم ھمه جانبه وفضای رعب ووحشت 

درواقع آن شرايط را دولت امريکا ودولتھای پاکستان وعربستان . روزمره بارگرانی برای آنھا بود
ل کرده بودند تا امنيت پايپ لين گازونفت ازآسيای ميانه ازطريق سعودی برمردم افغانستان تحمي

 اين يکی ديگرازجنايات ووحشی گريھای سرمايه جھانی .افغانستان به پاکستان وبحرھند تامين گردد
  . منجمله خلق افغانستان بوده وھست جھانملل ستمديدهوعليه خلقھا 

   مي8دی درامريکا2001 سپتمبر11گن بتاريخ حادثه حمله بربرجھای مرکزتجارت جھانی وعمارت پنتا



 وسقوط امارت اس8می ريکا تصميم به سرکوب اين گروهدولت ام وه به گروه القاعده نسبت داده شد
برای دولت امريکا  تمسک قوی ای شد ً ظاھراآن واقعه، بعبارت ديگر.  حامی آن را گرفتطالبان

« بعبارت ديگراع8م . حاصل کندطقه تسلط نظامی تابرافغانستان  لشکرکشی کرده وازاين طريق برمن
تاازاين بھانه ای بود وجلب حمايت متحدين ناتو اش بوسيله دولت امريکا » جنگ جھانی عليه تروريسم

دولت امريکا بعد ازسقوط . يک اش درآسيای ميانه دست يابدطريق بتواند به تطبيق نقشه ھای استراتژ
 ازگروه ھای جنايتکارجھادی،  رادولت دست نشانه ای" بن"ننگينامضای معاھده رژيم طالبان ازطريق 

 وسايرگروه ھا وعناصرميھن فروش وخاين به خلق " افغان ملتی"،  ، سازائی قی پرچمی ، خلمليشه ای
توسط ارتشھای اشغالگرودولت  درطی اين مدت ھزاران تن ازمردم ما .اد تشکيل د درافغانستانوميھن
حت نظام مستعمراتی ت. ويرانه وارد کرده اندکشور براين ويرانی ھای زيادیه وشدومعلول شته کمزدور

 فقروگرسنگی، دزدی، رشوه، اجحاف، اختطاف،  قدرتھای امپرياليستی،وسلطه نظامی
 کشت خشخاش وتوليد ترياک وھيروئين، اعتيادبه موادمخدر، شيوع مرض غارتگری،چوروچپاول،

مظالم ديگردرجامعه بيداد می مراض روانی وانواع مصايب ووا )نوع خبيثه(ی وم8رياايدزوتوبرکلوز
  اشغالگرورژيم ھای امپرياليستیتھایتوسط قدر درطی سی سال اخيرھمه اين جناياتو.کند

  .ای مرتبط باآنھابرمردم ماصورت گرفته وھنوزھم ادامه دارداندھبمزدورو
 ثور ھشت عامل وگروه ھایورثھفت درطی سه دھه گروه ھای عامل  ثورتاامروزازآغازکودتای ننگين

سوسيال امپرياليستھای و مزدور کرزیدولت و ودولتھای ارتجاعی حامی آنھا  طالبانروهشمول گب
  را وتعدی ھا وستم شنيع ترين جنايات،روسی وامپرياليستھای غربی تحت رھبری امپرياليسم امريکا

دورنمای نجات خلق ازاين جھنم  ھنوزھم .رواداشته ومی دارندبرتوده ھای مردم جان به لب رسيده 
 قرارندارد وآنچه دراين اواخردولت مزدوروقدرتھای اشغالگربه  مردماستعماری وارتجاعی درديدرس

 گروه ھای جانی وقاتل مردم که خارج دولت مزدورقراردارند مانند مردم  نويد می دھند؛ مصالحه با
فکران وروشن بينان مدافع منافع نا روشمردم ما خاصت.  طالبان وحزب اس8می وحقانی استگروه ھای

مردم وميھن بايد بدانند که اين ترفند ھم مانند ترفندھای ديگراستعمارگران ونوکران داخلی آنھا درطی 
 مصالحه بين صورت ھم بگيرد» مصالحه«وبفرض اگراين . نه سال اخيردرجھت اغوای آنھاست

  مردم توده ھای برای نفعی رات وھيچ  مختلف ارتجاعی وباداران خارجی شان اس ھایدارودسته
وه ھا وعناصرارتجاعی البته نصاب دولت دست نشانده به لحاظ موجوديت گر. درقبال نداردوکشور

 اس8م  حاکميت ازجانب امپرياليستھای غربی جمعودموکراسی وارداتی.  شد خواھدومزدورتکميل
ان معجون مرکبی را تشکيل ائی طالب قرون وسط اس8م حکمروائیبا شيوۀ) »اس8م متساھل«( کنونی

 ارتجاع وامپرياليسميده ومتعفنی ازحاکميت گندنزار لجبدترازحالت کنونی يعنی که ميتوان آنراخواھد داد
نه اينکه تضاد منافع ميان دسته بنديھای ارتجاعی دردولت ھم درآن صورت .  ناميد مدرقرن بيست ويک

 یچنانکه درطی نه سال اخيرباثربرخوردھای درون. دمزدورحل نخواھد شد که تشديد ھم خواھدگردي
ونبايد .  نيافته است امورش مجالی برای انسجام استعماری دولت مزدور؛ اين دولتهگروه ھای متشکل

  خدمت به دراساس وماھيت برای توقع خدمت داشته باشند؛ زيرا اين دولتم افغانستان ازاين دولت مرد
بد ووضعيت زندگی مردم ازکشور ھرسال اوضاعازھمان ابتدا . وآبادی کشورتشکيل نشده استآنھا 
بين تضاد که ازشدت : ًتازمانی ادامه خواھد يافت که اوMدولت مزدور  کنونیوضعيت . استشدهبدتر

  يکی کاسته شود ويااس8میمختلف  وجناح گروه ھای ھاتکنوکرات جناح دوجناح عمده دولت مزدور،
که درمورد جناح . دست گيرددر وسکانھای دولت مزدوررااصل کرده دوجناح  برديگری غلبه حازاين

ًتضادبين عمدتا : ًدوما.تکنوکراتھا اين امربدون حضوروحمايت قدرتھای امپرياليستی ممکن نيست
ی به  ھای قراردارند که وابستگی ونزديک دريک جھت گروه؛جناح ازگروه ھای ارتجاعی اس8میدو

ً ايران وھند دارند وجھت ديگرعمدتا طالبان وحزب اس8می گلب ھایلتامپرياليسم فدراسيون روسيه، دو
 اينھا وسعودی دارندعربستان به دولت پاکستان و ی که وابستگی شديد ونزديکالدين وگروه حقانی

  پايه داری تبانی وسازشیتا زمانيا اينکه و .دنتشکيل می دھنيزموجبات برخوردھای نظامی آينده را
اين گروه ھای ارتجاعی وضدمردم توسط  مزدور سامان گرفتن دولت امکان،د  بوجودنيايبين آنھا

نديھای امپرياليستی ودولتھای بين دسته بمنافع بع8وه تضاد.  مشکل بنظرمی رسد ھمدرافغانستان



ً باآنکه  نقش امپرياليستھا خاصتا.  بشدت عمل می کندافغانستان فوذ وتسلط برجاعی منطقه يرسرنارت
جاعی تتضادبين گروه ھای ار اما موجوديت وعملکرد است؛ عمدهمريکا دراين ميانامپرياليسم ا

ادولتھای ارتجاعی منطقه  امپرياليستی وي يکی ازکشورھای گروهدام وياھرچندکه پشت سرھرکمزدور
 وشرايط  چنين وضعی اوضاع رادرافغانستان درھمه عرصه ھا بحرانی ترساختهوادامۀ. دنراردارق

 به مرحله ھای وخيمتری ازبحران درآينده و.به وخامت خواھد گرائيد بيشترزندگی مردم ھرچه
 مجموعه  که حاکم برافغانستانوضعيت : خ8صه.خواھد انجاميد  دسته بنديھای ارتجاعیشمکش بينوک

  می دھددربين دسته بنديھای ارتجاعی مزدوروباداران امپرياليستی شان رانشان ای ازتضادھای پيچيده 
 اين گروه ھانزاع بين برخی ازجنگ و ارتجاعی مختلف؛روه ھای  گتضادبينت8ف و اخ:منجمله

واخت8ف ی منطقه وامپرياليستھای اشغالگربين دولتھای ارتجاع؛ اخت8ف ران امپرياليستی آنھااوباد
 بين دسته بنديھای  ھاباموجوديت اين ھمه تضاد. وتضاد بين کشورھای منطقه برسرتسلط برافغانستان

 دست  دولت کشوروموجوديت واشغال نظامی موضوع مستعمره بودنی وامپرياليستی واصلارتجاع
 اگرچه بادرنظرداشت خصلت تضاد بين . امکان استقراردولتی متحد ونيرومند امکان پذيرنيستنشانده؛

لی  اما نبابرعوامل بين المل.مرتجعين اينھا می توانند درشرايطی باھم کنارآمده وبه تبانی وسازش برسند
 . تاھنوزنتوانسته اندباھم کنارآمده وبرسرتقسيم غنايم به تفاھم نسبی دست يابند وداخلیومنطقه ای

 تضاد موجوديت وھمچنين .پيچيدگی اوضاع بحرانی اين منطقه براين امرتاحدی سايه انداخته استو
رايط کنونی که درش(ودولت مزدورامپرياليستھای اشغالگر  با افغانستانتوده ھای خلقآشتی ناپذير

ی رادورپکمنظام فئودال   توده ھای مردم با اساسیًوک8 تضاد) تضادعمده جامعه راتشکيل می دھد
 ازطريقراه حل اين ھمه تضادھا فقط و.  برکشورکه راه حل انق8بی می خواھدامپرياليسمسلطه و

سلطه استعماری بری نيروھای انق8بی پرولتری درجھت طرد  تحت رھ توده ھای مردممبارزه انق8بی
 وپيروزی  سلطه امپرياليسمقطع نظام فئودال کمپرادوری و ًدولت مزدوروک8سرنگونی وھا اليستامپري

  . ميسراست وبسدرکشور دموکراتيکی لانق8ب م

   :دست نشانده استعماروضعيت کنونی دولت  
مريکا که قدرت عمده ًباداران امپرياليست اش خاصتا امپرياليسم اکرزی گويا دربرابر ازمدتی است که

زبان  باصط8حبطورعلنی اظھارنارضائی وتا جای ھم  ربين قوتھای اشغالگرتشکيل می دھد،راد
 خارجی ھا توطئهمداخ8ت ويرانگرخارجی ھا و "  برمبنی ھفته ھای اخيراووسخنان. درازی می کند

رياست «ن انتخابات دوردوم  درجريااوبه تقلبيا اشارۀ " .اوراتضعيف وبدنام کنندعليه اوکه سعی دارند 
ًعمدتا  منظورکرزی را دراينجا ." تقلب گسترده دست قدرتھای خارجی بوده استکه درآن»  جمھوری

ً که اوظاھرا ازآنھا ناراضی بنظرمی  درافغانستان تشکيل می دھد»ملل متحد«امريکا واداره دولت 
ظه  دراينجا م8ح".تسلط خود درآورد افغانستان را تحتامريکات8ش می کند : "ين اوگفت که ھمچن.رسد

واشغال استعماری تسلط اشغال نظامی وبرروی موضوع  تامی شود که کرزی مزدورت8ش می کند
شی ازنيرنگ بازيھای کرزی که اين موضوع بخ.  پرده اندازددرطی نه سال اخير، نظامی امريکا وناتو

. دولت مزدورتحت رھبری اش می باشدباداران اووسھمگين ت ا ازجنايبرای اغفال مردم افغانستان
 امکان دارد ھمين پرده نازکی که بين بغاوت عليه قوتھای " کهه است نمود صحبت ازاينھمچنين کرزی

 ھمچنين به تعقيب آن ."ارد برداشته شده وبه مقاومت ملی بدل گرددوجوددارجی ودولت او درکشورخ
ژنرال استانلی مک درحضور وMيت قندھارين طی جلسه ای دربرابرسران اقوام وخوانين ومتنفذکرزی

) اشغالگرناتو ورھبرواحدھای ويژه وتفنگداران دريائی امريکا درافغانستانفرمانده نيروھای (کرستال
که امريکا وناتودرقندھارمانند ولسوالی مارجه دروMيت ھلمند عمليات  نخواھيد شمااگر ":گفت که

. " اجازه شما نمی توانند اين عمليات نظامی راانجام دھند؛ بدونندبراه اندازدرقندھارنظامی وسيع را
 تخت خواب ( پردی کت ترنيموشپودی«: که  رابکاربرددرصحبت ديگری اين ضرب المثلونيزاو

.  می خوابم  خودراازاين تخت خواب پائين انداخته وبرروی زمين حاMو من» )بيگانه تانيم شب است
 ديده می شود که مزدورسرسپرده و خاين به خلق ."ستقل عمل کنم ام که ازاين ببعد مومن تصميم گرفته

طبق گذشته راعليه مردم وکشورانجام داده وھنوزھم وميھن که درطی نه سال شنيع ترين جنايات 
می خواند که گويا افغانستان ديگرکشوری » مستقل«درمزدوری امپرياليستھا قراردارد، بيشرمانه خودرا



کرزی درجای . استعماراست اين نوکر واين ھم يکی ديگرازترفندھای! واشغال شده نيستمستعمره
دراين  واو". طالبان خواھم پيوستمداخله خارجی ھا متوقف نشود من باو اگرفشار": کهديگرمی گويد

بازھم اين وطن فروش وقاتل مردم . علمای دينی گفت که ما ملت غ8می نيستيماواخردرجلسه سراسری 
 ھستند که  مردم افغانستاناين! بلی. ازغ8می خود وھمسنخان اش منحرف کندمی خواھد توجه مردم را

استعماری قدرتھای سلطه گرومھاجم و8می ھيچ قدرت به غتن  وجودی آنھا ھيچ برھه ای ازتاريخ
 ودرطول تاريخ اين طبقات .مقاومت کرده استدربرابرارتشھای بيگانه ده وتاپای جان نداوامپرياليستی 
 ودسته ھای ارتجاعی بوده اند که به مانند کرزی وسايردارراد ارتجاعی وغ8م منشوگروه ھا واف

 چنان که درسی سال . اند وحلقه غ8می آنھارابه گردن آويختهدشمنان مردم وميھن سرتسليم فرودآورده 
  وھستندبودهومشتی ازطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور خاين ووطن فروش گروه ھا وافرادفقط اخير

    . وبرمردم وميھن خيانت وجنايت می کنندامپرياليستی درآمده اند قدرتھای  به غ8میکه
 جدی وانمود کرده ومی گفتند که  را اظھارات کرزی اينربی غ کشورھای مطبوعاتاگرچه درابتدا

  ليکن درعمل؛ امريکا باکرزی سايه اندازدًخاصتابط  کشورھای غربی روابر اين سخنان کرزی شايد
 جھت اغوای مردم  است بودهنيرنگھای عوامفريبانه ای که اين گفته ھا بيشتروديده شد. شدچنين ن

 يک مزدورسرسپرده وبی عرضه اينکه.  مردم راکسب کند»حمايت«کرزی می خواھد ازاين طريق و
جزئی ترين  آورد  بزبان می چنين سخنانیولينعمتان اش دربرابرغ8میمزدوری و بعد ازنه سال

جنايتکاررابرائت صورتی نمی تواند اين مزدورخاين ووبه ھيچ   نداشتهمردم افغانستانبرای ارزشی 
 درتاريخ بن اراجيفی راازيک مزدورامپرياليسم واستعمارمی شنويم؛ که چن البته اين باراول نيست.بدھد
 قرارداشتند یيتھای مشابھعکه درموق قبل ازکرزی دومزدورديگراستعمار؛افغانستان سال اخير150

ه گونتمرد سخنان ا شکوه کرده ويباداران شاننيزکه از) کارمل( وببرک )شاه شجاع سدوزی( ون چ
  نسبت به عملکردھايشازآنجاييکه کرزی بعدازبه قدرت رسيدن دموکراتھا درامريکا.  اندبزبان آورده

 فتهبشکلی درجريان قرارگر اووممکن است قصرسفيد قرارداشتهدموکراتھا ويد انتقاد ھای شدمورد 
ود؛  ش حذفقدرتبنحوی ازًعمدتا دولت امريکا بوسيله قدرتھای اشغالگرشايد درآينده باشد که 

گرمی اش وازجانب ديفعلی موقعيت وتحکيم  باداران خارجی وحفظ »تھديد«ازاينروازيک طرف برای 
ه  متوسل به چنين ترفندھای شد وبه اين سببجلوه دھد» ملی«فرداخودرخواھد که برای عوام کشور

شاه شجاع  ازموقعيت شاه شجاع سدوزی و)کرزی(سوم درحاليکه موقعيت شاه شجاع . است
 استعمارگران باآغازقيام ملی مردم افغانستانيد که شاه شجاع اول زمانی د.  متفاوت است)ببرک(دوم

ارگران انگليس بعد ازشکست استعماوفکرمی کرد که  و، وخوداورابه محاصره کشيده اندانگليس
 »نجات«برای دورانداخته خواھد شد؛ ازآنروبزشی می گذرد وچون موجود بی اريخ مصرف اوديگرتار

 وطی نامه ھای به رھبران مقاومت  عوام فريبانه متوسل گرديدھای نيرنگنه و مذبوحاھایبه ت8شاش 
قدرت ست وازخود ھيچ ااسيردست انگليسھا اودرواقع  ومی گفت که دادمی  سر»آه وناله«ملی ومردم 

عليه استعمارگران انگليس را" ھادج"امرمخفيانه طی اوراقی وحتی او. ختياری نداشته وندارداو
 1842شاه شجاع سدوزی درماه اپريل سال " زمانی که مقاومت ملی ادامه داشت .صادرمی کرد

دررأس قشون ملی قرارگرفت وتافردای آن روز راه  ازباMحصارکابل خارج شد ودرمحل سياه سنگ
 بطورپنھانی به باMحصاررفت  شاه شجاع شب ھنگام طبق روايت تاريخی.درپيش گيردج8ل آباد 

ولی سردارشجاع . ازانجام امورشخصی سحرگاه پنجم اپريل بسواری تخت روان عازم اردوگاه شدوبعد
 نفرھمکاران 60سی دMورخان ونواب محمدزمان خان به اتفاق نورمحمد خان وشاه آغاالدوله پسرسردار

 )ببرک کارمل(  دوموشاه شجاع". راوکمين کرده بودند ازکمين برآمده وشاه رابقتل رساندندکه بديگر
حمايت سايه  ودر ازروسيه به افغانستان برگشتت ائت8فی گروه اس8می ومليشه ھا درسالھای حکوم

طی  وا. ننگين اشراسپری می کردحيات ھای  روز آخرينه حالت حسرتباریدربندرحيرتان ب مدوست
 کرد که اورابی مصرف ساخته اند  ھااران روسی اش شکوهبه ای با خبرنگاربی بی سی ازبادمصاح

که با[خره درھمان محل مرد . سرگذشت زندگی سياسی اش خواندمزدوری به بيگانه رابدترين  واو
بفرض .  طالبان بروMيت بلخ مسلط شدند قبراورا منفجرکرده واستخوانھای اورا سوزاندندکهوزماني

  حمايت روی شايد ازيکطرفاو باشد؛  ھم دراين اواخردربرابرباداران اش جدی وواقعیتمرد کرزیاگر



د وازطرف نخواھد بوکه برايش چندان بصرفه ازکرده باشد ايران وفدراسيون روسيه حساب ب ھایدولت
 مختلف به دMيلو.  داشتھدقبال خوادولت پاکستان در گرفتاری اورادرچنگال طالبانبه پيوستن اوديگر

بع8وه اينکه تاحال ازحمايت جمھوری د ون مزدوری امريکا راترجيح می دھ وخانواده اشزیکر
 واکنشی تاحدی  اخيرکرزی دربرابرامريکابھرصورت شکوه ھای .خواھان درامريکا برخورداراست

 بحران  تشديد تاحدی منجربه عوارض جانبی آن اما بنحویبيچارگی خودش است، حقارتباروازموقعيت
» جبھه ملی« سابق وائت8ف شمالگروه ھای منجمله (وگروه ھای رقيب او.  استشده مزدوردولتدر

  . کردند ازاين وضعيت بنفع شان بھره برداری تبليغاتی)فعلی
گروه ھای ارتجاعی  افرادو که اين قماش ایپيچيدهداشت روابط مخفی وھمچنين بادرنظر

افغانستان وموقعيت لرزان  ودرشرايط فعلی  دارند، ارتجاعیولتھایباقدرتھای امپرياليستی ودمزدور
 طقه وجنگ مسلحانه واوضاع بحرانی منروموقعيت بی ثباتی دولت دست نشاندهوشکنند قدرتھای اشغالگ

گی نيروھای جننزديک عليه دولت پاکستان وروابط  عليه قوتھای اشغالگردرافغانستان وجاری
 چون .  توجه داشت ای اين مسايل ھم "پشت پرده" به جھت د  بايدرھردوطرف خط نام نھاد ديورند؛

امريکا وناتو درافغانستان ومنطقه منحيث نيروھای اشغالگرواستعماری که ع8وه براعمال ستم ھمه 
زبان ازاينرو وشکننداست؛ بسيارحساس،مردم وويرانی کشورمصروف ھستندکشتار  بهجانبه که

ديده  وھمچنين . رااغفال کنند افغانستان مردم یچنين ترفندھااب  شايد مصلحتی باشد تا کرزیھایدرازي
افته است تا بتواند اورا زی ني ازکرشياد تریمزدور تحت رھبری بارک اوباما  امريکا دولتمی شود که

.  اونگھداشته اند"زبان درازيھای"  نازوکرشمه ھا و را باھمهکرزی ازاينرو.دجای گزين کرزی بنماي
انعکاسات مختلفی رابرانگيخت وحتی عده ای  کشور درداخل وخارجً ظاھراباآنکه سخنان کرزی

اما بارک .  خواندند»تعجب آوروغيرمنتظره«کرزی راسخنان اين ای امپرياليستی اشغالگرازدولتھ
ھفته ھای سفرپذيرائی گرم اودرازاودربرابرنامه ای به کرزی فرستاد وئيس جمھورامريکاما راوبا

 تاکيد  درآينده طبق برنامه قبلیسفرکرزی به امريکاکرکرده وروی عملی شدن ن تشاخيرش به افغانستا
حامد کرزی دفاع کرده وگفتند ازمتعاقب آن وزرای خارجه ودفاع امريکا طی مصاحبه ھای . کرده است

ن وزيرخارجه توھي8ری کلين. ا روابط مثبتی استکه باوجودتنش ھای اخير، روابط وی بادولت امريک
آقای کرزی را يک دولت امريکا ھنوز" اپريل به شبکه ھای تلويزيونی امريکا گفت که 11 روزامريکا

 روابط کاری بارئيس" ھمچنين رابرت گيتس وزيردفاع امريکا گفت که". متحد قابل اعتماد می داند
 واين بيانات رھبران امريکا درمورد ".ًجمھوری افغانستان براساس برنامه کام8 به خوبی پيش می رود

وديده شود .  بوجودآمده بود سايه افکند خارجی وداخلیھای اخيردرمطبوعاتبرفضای که درھفته ًظاھرا
 واقعی وتاچه حدی نيرنگ بازيھای عوامفريبانه تاچه حدیًانا احيکه اين بگومگوھا بين نوکروبادار

. خواھدکرد نفس مسئله رامعلوم  وبرادرانشرابطه باکرزیامات دولت امريکا درآينده درواقد. است
خصلت ويا دوطرف قضيه  وقدرتوان ازروی موقعيتميتم اين گونه برخوردھا راتا حدی ازجھتی ھ

دراينجا  . نمودده ونتيجه گيریآنھا، مورد ارزيابی قراردا ووابستگی متقابل تضادبين دوجھت وروابط
دورآنھا چه مذھبی اعی مزآنچه که مھم است اينست که اين ھمه قدرتھای امپرياليستی وگروه ھای ارتج

 باھم منافع مشترک دارند وتضادھای درونی آنھا برسرتقسيم غنايم مانع ازھمکاری آنھا وچه غرمذھبی
سرکوب استثماروستم توده ھای خلق وملل مظلوم و  که اينھا اخت8ف ندارندیآنجاي فقط. نمی شود
 اگربجای مرتجعين. ست آنھا وجنبشھای توده ای تحت رھبرییًنيروھای واقعا انق8بی مردمونابودی 

 بکشندس8ح  برخ ھمديگر ويابکنند  ھموزبان درازی حتی به ھمدگيرفحاشی وتمرد شکوه وشکايت
 است وچيزی که برای ھمه مرتجعين مھم. ھمديگررابه آغوش می کشندو  به مصالحه می رسندبازھم
طبقات وگروه ھای ارتجاعی تضاد و ھستند که با امپرياليستھا واين توده ھای خلق. ست طبقاتی آنھامنافع

وتضادآنھا ازطريق مبارزه طبقاتی انق8بی ونابودی سلطه وستم امپرياليستھا وطبقات . آشتی ناپذيردارند
امپرياليستھا ھای مردم با ودرھيچ عرصه ای ازحيات اجتماعی توده .ارتجاعی حل می گردد

 .م کناربيايند وبه ھمزيستی دايمی ادامه بدھندوسايرطبقات ارتجاعی منافع مشترک ندارند که بتوانند باھ
 باطبقات ارتجاعی  ونيروھای انق8بیآشتی ناپذيرتوده ھای مردموبراساس موجوديت تضاد

بطورمداوم درسطج نھان وآشکارشيوه ھای مختلف بطور مبارزه طبقاتی به اشکال و؛وامپرياليستھا



دی طبقات ستمگرواستثمارگرومحو ھا ونابون وجود دارد وتاحل کامل اين تضادجامعه وجھا
  .ادامه خواھد يافتاين مبارزه استثمارفردازفرد

  ! ومليشه ھای مزدور، سازائی، جھادیمرگ برباندھای مزدوروجنايتکارخلقی پرچمی
  ! اشغالگرودولت مزدورکرزیبرامپرياليستھایمرگ 

  !مرگ برامپرياليسم وارتجاع بين المللی
  !ی خلقھا وملل جھان عليه امپرياليسم وارتجاعپيروزباد مبارزات انق<بی ومترق

  
   
  
  
  
   
  
  
  
  
    
  
  
  
  


