درمحکومیت سیاه روزهای ننگین وفاجعه بار" 7ثور" و" 8ثور"!
سرزمین کنونی بنام افغانستان تاریخ کهن وپرماجرای دارد .نسل درنسل ازخلقهای ساکن دراین سرزمین
سیاه روزهای وحشتناک وفواجع خونین را ازتهاجم وتجاوزوتسخیرواشغالگری توسط نیروهای مهاجم
سلطه گروارتشهای قدرتهای استعماری وامپریالیستی واعمال استبداد وفاشیسم حکام داخلی خود فروخته
ویا اشتعال جنگهای ارتجاعی خانمانسوزداخلی برسرقدرت سیاسی توسط آنهارا باربارتجربه کرده اند.
"7ثور" سال ( )7537خورشیدی یکی ازاین سیاه روزهای فاجعه باردرتاریخ افغانستان است که توسط
گروهی ازتحصیل کرده های خود فروخته ومزدورسوسیال امپریالیسم« شوروی» رقم زده شد .تشکل
سیاسی بنام « حزب دموکراتیک خلق افغانستان» باسوء استفاده ازنام اندیشه رهائیبخش کمونیسم مدعی
«مدافع منافع» طبقه کارگروسایرزحمتکشان افغانستان بودند .درحالکیه برخالف ،این حزب درماهیت
ایدئولوژیک-سیاسی وطبقاتی آن یک حزب رویزیونیستی ،یعنی حزب بورژوازی ارتجاعی ومدافع
منافع طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادوروتأمین کننده منافع واستراتیژی واهداف آزمندانه وخاینانه
ابرقدرت سوسیال امپریالیسم« شوروی» درافغانستان ومنطقه بود .کودتای خونین"  7ثور" به کمک
وهمکاری مستقیم سازمان جاسوسی سوسیال امپریالیسم « شوروی»[ ک گ ب( -شاخه نظامی آن جی
آریو)] وبوسیله افسران عضوحزب« دموکراتیک خلق» درارتش انجام شده واین باند مزدوربه قدرت
رسید .زمینه سازکودتای سیاه " 7ثور"(  ،)7537کودتای فاجعه بار"  62سرطان"( سال  )7532بود
که آنهم توسط گروهی ازافسران «حزب دموکراتیک خلق » برهبری سردارداوود وبه حمایت دولت
سوسیال امپریالیسم «شوروی» انجام شد .داوود منحیث عضوپرقدرت نظام سلطنت خاندان نادروابستگی
وسرسپردگی عمیقی به سوسیال امپریالیسم «شوروی» داشت وناشیانه کودتای خودرا« انقالب ملی»
خواند .باندهای «خلقی» پرچمی درهمه ارگانهای دولت تحت رهبری داوود ازصدرتاذیل شرکت گسترده
داشتند« .حزب دموکراتیک خلق» منحیث یک حزب صدانقالبی وضدملی وضد مردمی ازهمان
بدوتشکیل درسایه حمایت سردارداوود نشونما کرده ودردولت جمهوری تحت رهبری وی نفوذ خودرا
بیش ازپیش استحکام بخشید .داوود درسطح بین المللی بین دوبلوک امپریالیستی اتکای زیادی به
سوسیال امپریالیسم « شوروی» وبلوک سوسیال امپریالیستی «شرق» داشت .لیکن قراریکه مشاهده
شد سوسیال امپریالیسم« شوروی» نظام تحت رهبری داوود درافغانستان رامطابق به استراتیژی واهداف
غائی اش نمی دانست؛ لذا دراولین چرخش داوود بجانب امپریالیستهای غربی ومتحدین منطقه ای آنها،
اقدام به سرنگونی رژیم وی کرده وباندهای رویزیونیست «خلقی» پرچمی دستپرورده اش را بقدرت
رساند .کودتا گران «خلقی» پرچمی طی این کودتاداوود واعضای خانواده ونزدیکان وی دردولت
وصدها تن ازاعضای " گارد ارگ ریاست جمهوری"وی رابقتل رساندند.
باندهای « خلقی» پرچمی کودتای نظامی خودرا« انقالب» اعالن کردند .نورمحمد تره کی که جناح
«خلقی»هاجاهالنه وی را «نابغه شرق» می خواندند ،کودنانه چنین استدالل کرد که :چون " تحول 7
ثور درروزاتفاق افتاده است؛ ازینروانقالب است ،نه کودتا»! .این مزدوران بیگانه درنخستین روزهای
کودتای ننگین شان تعدادی ازافسران آزادی خواه ومترقی را که درداخل ارتش می شناختند؛ جنایتکارانه
بقتل رساندند .ازجمله این افسران فقید (سید هاشم) باشنده شمالی کابل وازفعالین جنبش دموکراتیک
نوین(شعله جاوید) وعضو یکی ازهسته های" مارکسیستی -لنینیستی  -مائوتسه دون اندیشه" بود که
دربخش لوژستیک میدان هوائی نظامی بگرامی انجام وظیفه می کرد وتوسط این باند
مزدوروجنایتکاربقتل رسید .رویزیونیستهای«خلقی» پرچمی و« گروه کار» که بعدا ً خودرا« سازمان
انقالبی زحمتکشان افغانستان -سازا» نامید باتصرف قدرت دولتی ازولی نعمت سابق شان وباسرسپردگی
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وچاکری کامل به ابرقدرت سوسیال امپریالیسم«شوروی» دیکتاتوری طبقاتی خودرابه شیوه استبدادی
وفاشیستی برقرارکردند .رژیم کودتائی طی چند ماه اول بشکل جنون آمیزی به تبلیغات واهی و پوچ
درباره« انقالب ثور» وراجی می کرد .رژیم به نمایشات مسخره متوسل شده وبا تهدید وارعاب شاگردان
مکاتب ومحصلین پوهنتونها ،معلمین مکاتب وکارگران کارخانه های دولتی ،دهقانان ومامورین ادارات
دولتی رامجبوربه راه پیمائی کرده وبدین صورت نشان می داد که گویا از«حمایت» توده های مردم
برخورداراست .رژیم درتبلیغات اش صحبت از«تأمین حقوق ومنافع» طبقات خلق زحمتکش داشت.
رژیم کودتائی چند رفورم روبنائی رااعالم کرده و« اصالحات ارضی» غیردموکراتیک بروفق منافع
سرمایه دولتی وسرمایه های سوسیال امپریالیسم« شوروی» انجام داده وچند جریب زمین به دهقانان
بیزمین وکمزمین داد که آنهم با قیامهای سراسری مردم امکان بهره برداری برای دهقانان میسرنشد.
استبداد فاشیستی ووحشت رژیم که هیچ حد ومرزطبقاتی رادرجامعه نمی شناخت زمینه سازنا رضائی
عمومی درجامعه گردیده وشرایط برای شورشها وقیامهای عمومی دربخشهای زیادی ازکشورآماده
گردید که نیروی عمده این قیامهای خود جوش راکتله های بزرگ دهقانان وکارگران واقشارمختلف
خرده بورژوازی شهری وروستائی تشکیل می داد.
با وقوع کودتای فاجعه بار"7ثور" یگانه نیروی سیاسی مترقی مردمی که تاحد توانش ماهیت رژیم
کودتائی واستراتیژی واهداف خاینانه وغارتگرانه آن رابرای مردم افغانستان معرفی کرد ،منسوبین
جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) بودند .این نیروازنیمه دوم دهه چهل خورشیدی بگونه درست
واصولی ماهیت رویزیونیستی وضدانقالبی«حزب دموکراتیک خلق» وماهیت امپریالیستی وضدانقالبی
دولت « اتحاد شوروی» حامی آن که خودرا کاذبانه کمونیست و«حامی» خلقهای زحمتکش جهان می
نامید؛ تا حدزیادی برای توده های خلق افشا کرده بود .جریان سیاسی دیگرگروه« اخوان المسلمین»
بود .این گروه مذهبی ارتجاعی که ازمنافع طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران کمپرادورومنافع
امپریالیستهای غربی دفاع می کرد؛ توده های خلق رادرباره ماهیت اصلی رژیم کوتائی وحامی سوسیال
امپریالیست آن متوهم می ساخت؛ باین صورت که با «کمونیست» خواندن «حزب دموکراتیک خلق»
ودولت کودتائی تحت رهبری آن و« کمونیست» حواندن دولت سوسیال امپریالیسم «شوروی» ،اعمال
جنایتکارانه رژیم « خلقی» پرچمی ها وبعد جنایات سوسیال امپریالیسم « شوروی» علیه توده های
خلق افغانستان راهدفمندانه « جنایات کمونیسم» تبلیغ می کرد .احزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی
درتمام دوران جنگ توده های خلق علیه رژیم کودتائی وارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم « شوروی»
درشهرها وروستاها بهمین شیوه عمل کرده وجنگ مقاومت خلق افغانستان علیه ارتش سوسیال امپریالیسم
«شوروی» وارتش دولت مزدوررا« ،جنگ اسالم وکمونیسم» تبلیغ کرده وآن را ازمسیراستقالل طلبانه
وآزادی خواهانه آن منحرف کردند .گروه ارتجاعی دیگرشئونیستهای «حزب سوسیال دموکرات(افغان
ملت)» بود که خاینانه وحشی گریها ،جنایات واستبداد فاشیستی رژیم « خلقی» پرچمی «،سازائی» ها
وسوسیال امپریالیسم «شوروی» را« جنایات کمونیسم» علیه خلق افغانستان تبلیغ می کرد.
شدت ووسعت استبداد فاشیستی رژیم کودتائی ،بعد ازچند ماه توده های خلق افغانستان را واداربه شورش
وقیام نمود .درچند ماه اول بعد ازکودتا ی "ثور"مردم درچند ولسوالی دروالیت شرقی کشورقیام کردند.
بعدمردم ولسوالی دره صوف دروالیت سمنگان بتاریخ (  72حوت)  7537شورش کردند وبزرگترین
وگسترده ترین شورش خلق " قیام  22حوت" (  )7537دروالیت هرات ووالیت بادغیس بود که توده
های خلق طی یک روزحاکمیت پوشالی رژیم را دراین دووالیت سرنگون کردند .جریان شورش دراین
دووالیت این واقعیت تلخ را نیزبنمایش گذاشت که توده های عصیان کرده خاصتا ً آن بخش آنها که
درروزقیام ازروستاها به شهرآمده بودند ،آنقدرازستم واستبداد ووحشت واختناق وتوهین وتحقیرازجانب
رژیم « خلقی» پرچمی ها منزجروبه خشم آمده بودند که درجریان شورش حتی هرتحصیل کرده(مکتب
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خوان) غیرخلقی پرچمی رانیزمورد حمله قرارمی دادند .ودروالیات مختلف ده ها تن ازمعلمین
ومامورین را که تعلقی به حزب حاکم نداشتند توسط شورشیان مورد حمله قرارگرفته وکشته شدند.
ازجانب دیگراین شورشها وطغیانها بیانگرشدت وعمق تضاد توده های خلق با نظام حاکم ضدمردمی
بود .ولی ازآنجاییکه این قیامها خود جوش وبدون رهبری مترقی بودند ،بعد ازچند روزبوسیله رژیم
ومداخله مستقیم ارتش سوسیال امپریالیسم « شوروی» سرکوب خونین شده وده ها هزارانسان بیگناه را
چه درروزقیام وچه بعد ازآن وحشیانه بقتل رساندند.
بعدازقیامهای خود جوش توده های مردم ،رژیم فاشیست عملیات گسترده ای را هرچه وحشیانه علیه
باشندگان این سرزمین آغازکرد .هرفردی را که ظن شرکت آن درشورشها می رفت ویا اینکه " طرفدار"
رژیم نبود دستگیرکرده وموردشکنجه های سبعانه قرارداد .دروالیات هرات وبادغیس هزاران تن بیگناه
را« بجرم» شرکت درقیام ویا کمک با دسته های چریکی که بعد ازاین قیامها شکل گرفته وعلیه رژیم
می جنگیدند  ،دستگیروبدون محاکمه به جوخه های اعدام سپرد .هرقدرشدت عمل رژیم علیه توده های
خلق وسایرطبقات واقشارجامعه شدت می یافت؛ مقاومت همه جانبه ومبارزه مسلحانه علیه رژیم وحشی
گسترده ترمی شد .درهروالیت ده ها وصدها گروه چریکی وجبهه جنگ تشکیل شده وعلیه رژیم
مزدورمی جنگیدند.بغیراز«خلقی» پرچمی« ،سازائی ها» واعضای فامیل شان ودیگرجیره خواران
رژیم وعناصری ازتحصیل کرده های اپورتونیست وبی خاصیت؛ دیگرهرباشنده این سرزمین ازاین
رژیم جنایتکارنفرت داشته وعلیه آن دست به مقاومت می زد .با آغازجنگهای چریکی توده های مردم
علیه رژیم مزدوروبعد لشکرکشی واشغال نظامی افغانستان بوسیله ارتش جنایتکارسوسیال امپریالیسم«
شوروی»  ،سازمان های مختلف سیاسی ازمنسوبین جنبش دموکراتیک نوین ازجمله " سازمان
پیکاربرای نجات افغانستان" درکنارتوده های خلق قرارگرفته ومبارزه مسلحانه راعلیه رژیم
جنایتکار«خلقی» پرچمیها وارتش جنایتکارسوسیال امپریالیسم« شوروی» آغازکرده وادامه داد.
رژیم جنایتکاروسفاک طی مدت یکسال وهشت ماه (تحت رهبری نورمحمد تره کی وحفیظ هللا امین)
چند ده هزارتن ازفرزندان این مرزوبوم را «بجرم» مخالفت بارژیم خاصتا ً ازمنسوبین جنبش
دموکراتیک نوین(شعله جاوید) ودیگرافراد میهندوست وآزادی خواه راوحشیانه کشت ویازنده بگورکرد.
همچنین ده ها هزارتن ازتوده های خلق را درروستاها بوسیله توپ وتانک وطیاره مورد حمالت وحشیانه
قرارداده وبقتل رساند .هزاران تن را درزندانهای مخوف توسط سازمانهای جاسوسی « اگسا وکام»
وبعد« خاد» وحشیانه شکنجه واعدام کرد .رژیم مزدورعالوه بردستگاه جاسوسی رسمی ،شبکه گسترده
ای ازجاسوسان ازاعضاوهواداران حزب مزدور تشکیل داده وتمام حرکات مردم رامورد نظاره وتعقیب
قرارمیدادند .خلقی پرچمیهای فرومایه چون سگهای بویکش ازطرف شب ازپشت دیوارخانه های مردم
گوش می دادند که ازکدام خانه صدای رادیوی کشورهای "بیگانه" بگوش می رسد .فردای آن صاحب
خانه را مورد تعقیب وبازپرس قرارداده وتعداد زیادی را بهمین سبب شکنجه وزندانی کردند .این رژیم
مزدورووحشی چنان فضای ازوحشت وبربریت را درکشورحاکم کرد که غیرازاعضا وهواداران حزب
مزدورومشتی فرصت طلب تازه به حزب پیوسته ؛ دیگرهیچ طبقه وقشراجتماعی ازکمترین امنیت
ومصئونیت جانی ومالی برخوردارنبود .وبهمین سبب صدها هزارتن ازمردم مجبوربه ترک وطن شده
ودرکشورهای ایران وپاکستان با بدترین شرایط زندگی ،بیکاری وفقروبی تعلیمی اطفال شان مواجه
شدند .ولی مردم آزادی خواه افغانستان تسلیم رژیم مزدورنشده وبه جنگ مسلحانه وشیوه های
دیگرمبارزه ومقاومت علیه رژیم ادامه داده وضربات مرگبارمبارزه همه جانبه مردم رژیم مزدورتحت
رهبری حفیظ هللا امین سفاک را درچند شهربزرگ درچهاردیواری ادارات دولتی وقشله های عسکری
محاصره کرده ودرآستانه سقوط قرارگرفت.
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چنانکه تذکاریافت کودتای فاجعه بار" 7ثور" سرآغازدوران وحشت وبربریت علیه خلق افغانستان بود
که فواجع خونین وسیاه روزهای دیگری را درپی داشت .یکی ازاین سیاه روزها"  2جدی" سال 7531
بود که ابرقدرت سوسیال امپریالیسم « شوروی» با ( )721هزارارتش مجهزافغانستان را مورد تهاجم
نظامی قرارداده وآن رابه سلطه استعماری درآورد .اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان
درراستای استراتیژی واهداف توسعه طلبانه تزاران نوین دراین منطقه آسیا وجلوگیری ازسقوط دولت
دست نشانده شان صورت گرفت .ارتش متجاوزواشغالگرمهره ای دیگری ازحزب مزدور« دموکراتیک
خلق» ،ببرک« کارمل»( شاه شجاع دوم) ازجناح پرچم را دررأس دولت مستعمراتی نصب کرد.
درحالیکه درهمه دستگاه دولت ازباال تا پائین روسها عمالً قدرت را دردست داشته و« خلقی» پرچمی«،
سازائی» «،سفزائی» ها این غالمان بی اراده  ،فرامین ودساتیراربابان روسی شان راعلیه خلق
کشورعملی می کردند .دولت دست نشانده واشغالگران روسی درابتدا پالیسی «آشتی جویانه ای» را
دربرابرطبقه فئودال وتاجران کمپرادوراتخاذ کردند .باین ترتیب که اندازه اراضی فئوداالن را ازسی
جریب به صد جریب ارتقاداده ودارائیها وامالک تعدادی ازتاجران کمپرادورا نیزمسترد نمودند .باین
صورت بخشی ازفئوداالن وتاجران کمپرادوربه اشغالگران روسی ودولت دست نشانده تسلیم شده
ودرچوکات « جبهه ملی پدروطن» به خدمت ارتش اشغالگرودولت مزدورقرارگرفتند .اما توده های
خلق آزادی خواه ونیروهای سیاسی انقالبی ومترقی هرگزتسلیم قوای اشغالگرودولت دست نشانده نشده
وبه جنگ مقاومت علیه آنها ادامه دادند .لیکن ازجمله سازمانهای منسوب به جریان دموکراتیک
نوین(شعله جا وید)" سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)" بعد ازاعدام فقید مجید توسط رژیم
خونخواروارتش اشغالگروجنایتکار«شوروی» به دولت مزدوروارتش اشغالگرتسلیم شده وبه خلق
ومیهن خیانت کرده وباین صورت رهبری " ساما" ازجمله" انجینرشیرآهنگر" داغ ننگ این تسلیمی به
دشمنان خلق ومیهن را درجبین دارند.
با اشغال نظامی وتسلط استعماری سوسیال امپریالیسم «شوروی» دوردیگری ازکشتاروجنایات
وستمگری واستبداد وفاشیسم علیه خلق افغانستان آغازگردید .بالمقابل جنگ مقاومت توده های خلق ونا
رضائی عمومی هرچه بیشترشدت وگسترش یافت .این جنگ نهایت نا برابربود که توسط ابرقدرت
سوسیال امپریالیسم« شوروی» وبلوک سوسیال امپریالیستی تحت رهبری اش برخلق افغانستان تحمیل
شده بود .لیکن خلق آزادی خواه افغانستان با شهامت تمام به دفاع ازمیهن وعزت وشرف ملی شان
برخاسته وبرای کسب استقالل وآزادی قربانیهای زیادی را پذیرا شدند .ارتش غول پیکرسوسیال
امپریالیسم« شوروی» با کمک بلوک سوسیال امپریالیستی«شرق» ودولت مزدورهرچه وحشیانه به
سرکوب خونین وکشتارخلق مظلوم افغانستان وویرانی کشورادامه دادند .هزاران قریه رابا بمبارانهای
کورکورانه وفیرتوپ وتانگ وراکت به خاک یکسان کرده ویا به آتش کشیدند .دراین مرحله ازاشغالگری
واستعمارسوسیال امپریالیسم «شوروی» ودولت دست نشانده بیش ازیک ونیم میلیون تن ازخلق افغانستان
را بقتل رسانده وحدود شش میلیون تن رامجبوربفرارازکشورساخته وده ها هزارتن ازآزادی خواهان
رابعد ازشکنجه های سبعانه اعدام کرده ویا بصورت دسته جمعی زنده بگورکرده وهزاران فامیل رابه
نابودی کشانده ودست آوردهای مادی ومعنوی یک حدود قرن ازمردم افغانستان رانابود کردند.
رویزیونیستهای«خلقی» پرچمی«سازائی» این جنایتکاران وآدمکشان حرفه ای واین وحشیهای
ضدبشرازهیچ نوع ستم ومظالم وجنایت علیه خلق افغانستان دریغ نکردند .کوچکترین احساس بشری
به کودکان وزنان وکهنساالن این کشورنداشتند .هزاران تن ازفرزندان خلق رابا جبربه جبهه های جنگ
فرستاده وطعمه آتش وباروت ساختند .دستگاه جاسوسی رژیم بنام «خاد» تحت رهبری نجیب هللا
(مشهوربه جالدخاد) هزاران تن ازآزادی خواهان ونیروهای انقالبی ومترقی را تحت شکنجه های
وحشیانه وغیرانسانی معلول ومعیوب جسمی وروانی ساخته ویا به جوخه های اعدام سپردند .شبکه
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جاسوسی دولت مستعمراتی چنان گسترده بود که زندگی خصوصی وتمام حرکات وفعالیتهای روزمره
مردم رادرهمه عرصه ها تحت نظرداشتند .هزاران آخوند خادیست را درمساجد گماشتند تا علیه توده
های عوام جاسوسی کنند .بهمین صورت درمکاتب وپوهنتون ها شبکه های وسیع جاسوسی ایجاد کرده
وتیمهای سپورتی وگروه های موسیقی ازعناصرخادیست تشکیل کرده وازاین طریق صدها وهزاران
نوجوان وجوان بی خبرازاین نیرنگها رابه دام انداخته وبعد ازشکنجه های غیرانسانی به حبسهای
درازمدت محکوم کردند .این خاینین شرفباخته داکترها ونرس ها وسایرپرسونل طبی ازاعضای حزب
ویا عضو"خاد" را درشفاخانه ها ومراکزدرمانی گماشتند تاعلیه دوکتوران وپرسونل طبی غیرحزبی و
مریضان وهمراهان آنها جاسوسی کنند« .خلقی» پرچمیهای جنایتکارووحشی مانند " گشتاپوهای" آلمان
نازی ،درشهرها زیرنام "تصفیه محالت" چون سگان وحشی بخانه ها ی مردم هجوم برده و صدها زن
وطفل وکهنسال را با جبروزوردریک محل جمع کرده وازصبح تاشام بدون آب وغذا تحت اسارت
قرارداده ودرغیاب آنها خانه های شان را« ته الشی»(جست وجو) کرده وآنچه ازنقد وجنس می یافتند
به غارت می بردند .صدها نوجوان رادربرابرچشم مادران وخواهران وکودکان خانه باجبروزورکشان
کشان برده وبه میدانهای جنگ( قتلگاه) می فرستادند .رژیم فاشیست «خلقی» پرچمیها واشغالگران
فاشیست روسی زیرنام «تصفیه فرهنگی» درشهرهای بزرگ هزاران جلد کتاب ازخانه های مردم
راجمع آوری کرده وآتش زدند .ورژیم « حزب دموکراتیک خلق » بعد ازرژیم نازیهای آلمان درقرن
بیستم ازجمله رژیمهای کتاب سوزدرجهان است .وداغ ننگ این عمل وحشیانه وضدفرهنگی درکنارداغ
ننگ هزاران جنایت وتجاوزضدانسانی دیگرکه علیه میلیونها تن ازخلق افغانستان مرتکب شده اند تا ابد
درجبین سیاه شان موجوداست.
رژیم جنایتکاروباداران روسی آن با تمام قوانتوانستند خلق افغانستان را به تسلیم وادارند .خلق بپاخاسته
افغانستان درمیدان نبرد مسلحانه ضربات مهلکی برارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم « شوروی»
وارتش رژیم مزدوروارد کرد .ابرقدرت سوسیال امپریالیسم روسی با قبول شکست نظامی بوسیله
مقاومت شجاعانه خلق افغانستان وبا سرافکندگی درماه فبروری سال(  )7111ارتش خودرازافغانستان
خارج کرد .ورژیم دست نشانده برهبری نجیب هللا(جالد) دراوایل سال (  )7112دچاربحران همه جانبه
شده وسقوط کرد .اما شکست نظامی ابرقدرت «شوروی» وسقوط رژیم دست نشانده آن پیروزی برای
خلق افغانستان درقبال نداشت ،نه کشوربه استقالل رسید ونه خلق افغانستان به آزادی وحاکمیت ملی
رسیدند .زیرا بعد ازقیامهای خود جوش توده های خلق وآغازجنگهای گوریالئی علیه رژیم مزدوروبعد
جنگ مقاومت علیه ارتش سوسیال امپریالیسم «شوروی» ،به سبب ناتوانی جنبش انقالبی پرولتری
ودیگرجریانهای سیاسی آزادی خواه درکشور؛احزاب ارتجاعی اسالمی وابسته ومزدورامپریالیستهای
غربی ودولتهای ارتجاعی پاکستان وایران وعربستان سعودی ،بوسیله پول وسالح وحمایتهای سیاسی
قدرتهاودولتهای امپریالیستی وارتجاعی رهبری جنگ خود جوش توده های خلق راتصاحب کردند .گروه
های ارتجاعی اسالمی منحیث نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادورومدافع منافع امپریالیستهای غربی
ودولتهای ارتجاعی منطقه ،جنگ مقاومت مردم افغانستان راطبق جهان بینی ارتجاعی واستراتیژی
واهداف ضدملی وضدمردمی شان رهبری کردند .این گروه ها که درروستاها تسلط داشتند وحشیانه
ترین جنایات وتجاوزات راعلیه خلق افغانستان مرتکب شدند .اینها ازهیچ جنایت ضدبشری علیه خلق
مظلوم ابا نکردند .گروه های اسالمی درکنارگروه های چریکی وجبهات جنگ مقاومت توده های مردم
درروستاها ،دسته ها وگروه های ازعناصرلومپن واوباش را سازمان داده ووارد جنگ کردند .این گروه
ها برطبق خصلت قشری اجتماعی شان ازهیچ نوع جنایت وتجاوزوغارتگری ودزدی علیه خلق ابا نمی
کردند .امپریالیستهای غربی ودولتهای پاکستان وعربستان ده ها هزارتن ازگروه های اسالمی
ازکشورهای مختلف اسالمی بشمول عناصرجانی وآدمکش را وارد جبهات جنگ مقاومت حلق افغانستان
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کردند که بعد ها بنام گروه القاعده برهبری اسامه بن الدن مسمی گردید .رهبران احزاب اسالمی
وقوماندانها وامیران آنها درجریان جنگ مقاومت مردم با اخاذی ودزدی وغصب امالک ودارائیهای
باشندگان کشور ،اخذ جریمه های هنگفت وبعضا ً قاچاق مواد مخدروفروش سالح ومهمات صاحب
ثروتهای کالنی شدند.این خاینین وجنایتکاران مزدور،صدها تن ازعناصرمیهندوست وآزادی خواه
مبارزخاصتا ً ازمنسوبین جنبش دموکراتیک نوین ( شعله جاوید) رادرجهات جنگ بقتل رساندند .زمانی
جنایات باندهای تبهکارلومپن علیه مردم به اوج رسید ومردم علیه آنها برخاستند؛ این باندهای
تبهکاروآدمکش به ارتش اشغالگرودولت مزدورتسلیم شدند .دههادسته وگروه درهروالیت ازاین
عناصرلومپن وجانی درکنارارتش اشغالگروارتش دولت مزدوربه کشتاروجنایت علیه خلق ادامه دادند.
ازجهت دیگردولت مزدوروارتش اشغالگرروسی ارتشهای ملیشه ای ازهمین قماش عناصررا درشهرها
تشکیل کرده ودرکشتارخلق افغانستان بکارگرفتند .ازجمله اینها ارتش ملیشه ای برهبری رشید دوستم
وملک وسید منصورنادری بود که داستانهای تکان دهنده ازجنایات ووحشیگریهای آنها علیه خلق
افغانستان دروالیات مختلف کشوروجود دارند.
احزاب وگروه های ارتجاعی اسالمی هیچ نوع برنامه ای برای استقالل کشوروآزادی وحاکمیت ملی
ویا ترقی کشورورفاه خلق درکمترین حدآن نداشتند .با شکست نظامی سوسیال امپریالیسم « شوروی»
وسقوط رژیم مزدور؛ این احزاب براساس ماهیت ایدئولویک -سیاسی وخصلت طبقاتی شان(منحیث
نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیستهای غربی) باهمپاله های «خلقی» پرچمی«،
سازائی» وملیشه ای شان به آشتی وسازش طبقاتی واتحاد رسیده وبتاریخ "  8ثور" سال ()7577
"دولت اسالمی"خود را اعالم کردهند .ولی سیاه روز"  1ثور" آغازدوردیگری ازجنایات وغارتگری
وتباهی وبربادی برای خلق وکشوربود .گروه های جهادی این روزننگین را روزپیروزی« انقالب
اسالمی» شان خواندند .دولت اسالمی ازهمه گروه های جنایتکارووطن فروش وقاتل مردم افغانستان
ازجمله احزاب جهادی ،ملیشه های رشید دوستم ومنصورنادری ،گروه های پرچمی ،خلقی  «،سازائی»،
« سفزائی» ودیگرعناصرخاین ووطن فروش تشکیل گردید .پرچمی «خلقی» ها براساس تعلقات ملیتی
وقومی شان با گروه های مختلف جهادی دردولت اسالمی متحد شدند .زمانی توده های عوام خلق
افغانستان ازشرکت این جنایتکاران دردولت اعتراض کردند؛ رهبران خاین احزاب جهادی با سوء
استفاده ازاعتقادات دینی ومذهبی مردم این عمل خاینانه خودرا «عفواسالمی» توجیه کردند .درحالیکه
تبانی وسازش واتحاد احزاب وگروه های اسالمی با گروه های «خلقی» پرچمی ،سازائی وملیشه ای
و تشکیل " دولت اسالمی" تحت رهبری صبغت هللا مجددی وبعد برهبری (برهان الدین ربانی) نمونه
بارزی ازخصلت تضاد طبقاتی این گروه های ارتجاعی جنایتکاروخاین است .همچنین اتحاد دسته
بندیهای امپریالیستی وارتجاعی واتحاد وتبانی وسازش دولتهای امپریالیستی بیانگرخصلت طبقاتی
آنهااست.فقط تضاد بین طبقات خلق وطبقات ارتجاعی وامپریالیسم ماهیتا ً وخصلتا ً ازجمله تضاد
انتاگونیستی است که سازش واتحاد طبقاتی بین آنها امکان پذیرنیست .درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم
حل تضاد بین خلق وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیسم ازطریق جنگ انقالبی خلق ،جنگ
توده ای طوالنی تحت رهبری حزب انقالبی پرولتری( م -ل -م) جهت سرنگونی حاکمیت طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات وقطع کامل سلطه امپریالیسم ممکن می گردد .بهمین صورت
درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی حل تضاد بین کاروسرمایه ،بین طبقه پرولتاریا وطبقه
بورژوازی ازطریق جنگ انقالبی خلق بشکل قیامهای شهری امکان پذیراست .همچنین جناحهای
از«خلقی» پرچمیها براساس تعلقات ملیتی شان ازجمله" شهنوازتنی" با "تحریک اسالمی طالبان" پیوسته
ودر" امارت اسالمی " طالبان شرکت کرده وازاین طریق به خیانت وجنایت علیه خلق افغانستان ادامه
دادند.
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دردولت اسالمی هرجناح آن وابستگی وسرسپردگی به کشورویا کشورهای مختلف امپریالیستی
وارتجاعی داشت وسعی می کردند تاسهم بیشتری دردولت بدست آورده وازاین طریق منافع اربابان
خارجی شان را تأمین کنند .ازجهت دیگرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی مختلف برسرتسلط
برافغانستان دارای اختالف وتضاد شدید بودند واین دوعامل موجب گردید که جناح های متشکل دردولت
اسالمی نتوانند به توافق رسیده ودولت یک پارچه ای را تشکیل کنند .اختالفات وتضاد بین جناحهای
مختلف برتقسیم قدرت دولتی شدت گرفته وجنگ جنایتکارانه وغارتگرانه بین آنها آغازگردید وبرای
مدت پنج سال ادامه یافت .دولت اسالمی برهبری ربانی -مسعود درکابل وچند والیت دیگرمحدود بود.
افغانستان توسط امیران وقوماندانهای احزاب جهادی وملیشه های مزدورروسی وگروه های پرچمی
«خلقی» بصورت ملوک الطوایفی اداره می شد .این گروه های ارتجاعی ومزدورامپریالیسم ده ها
هزارتن ازباشندگان شهرکابل را بقتل رسانده وهزاران تن را مجروح ومعلول ساخته وصدها هزارتن
مجبوربه فرارازکشورشده وبخش اعظم شهرکابل راویران کردند .این گروه های وحشی شنیعترین
جنایات را علیه خلق مظلوم افغانستان خاصتا ً درشهرکابل مرتکب شده وتقریبا ً تمام دارائیها وامالک
دولتی واسلحه سبک وسنگین ،توپخانه وتانکهاوموترها وطیارات ارتش ،موترهای ترانسپورت های
دولتی ووسایل ادارات دولتی ،بانکها ووسایل پوهنتون ها ومکاتب وکتابخانه ها واموال شهریان کابل را
بغارت بردند .این مزدوران اجانب بخش اعظم دارائیهای ملیتهای هندووسیک رادرکابل وسایروالیات
کشورغارت کردند .بعد ازسقوط رژیم مزدوربرهبری نجیب هللا )جالد) چندین هزارتن ازجنایتکاران
«خلقی» پرچمی ها درکشورهای مختلف امپریالیستی با تمام جنایات ضدبشری آنها تحت حمایت
دولتهای امپریالیستی غربی قرارگرفته وزندگی ننگین خودرامی گذرانند .وتعداد زیادی ازآنها به خدمت
دستگاه های جاسوسی این کشورها قرارگرفته وگروه های چندی ازآنها زیرعناوین مختلف به امپریالیسم
وارتجاع جهانی خدمت می کنند.
طی پنج سال حاکمیت "دولت اسالمی" اوضاع درافغانستان باثروسعت وعمق جنایات ووحشیگریهای
این همه گروه های جنایتکارومزدورامپریالیسم ووجود نا امنی وعدم مصئونیت جانی ومالی وانواع ستم
واستبداد ومظالم وغارتگری که ازجانب این گروه ها برخلق افغانستان اعمال می شد؛ خلقهای ملیتهای
مختلف کشوربه ستوه آمدند .اوضاع چنان وحشتبارگردید که زمانی اولین گروه ازطالبان " جامه سفید"
به قندهاررسید وشیادانه اعالم کرد که برای نجات آنها ازشرجنایات وخیانت وفساد گروه های دولت
اسالمی " ،جهاد" راعلیه آنها آغازکرده اند .مردم درابتدا ازآنها بنام" فرشته های نجات" یاد می کردند.
درحالیکه اینها نیزدرماهیت "شیاطین" بودند که براساس نقشه واستراتیژی واهداف امپریالیستهای غربی
خاصتا ً امریکا وانگلستان ودولتهای ارتجاعی پاکستان وعربستان سعودی سازمان یافته بودند تا با استفاده
ازاوضاع وشرایط افغانستان با سرنگونی دولت اسالمی وختم " ملوک الطوایفی" وتشکیل دولت مرکزی
یکپارچه ،زمینه راجهت سلطه قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وبهره کشی سرمایه های آنها
بنحومطمئن تری آماده کنند .با ورود نیروی " تحریک اسالمی طالبان" به افغانستان مرحله دیگری
ازجنگ وکشتاروغارتگری وویرانی آغازگردید .ارتش طالبان متشکل ازطالبان افغانستان ومجاهدین
حرکت انقالب اسالمی برهبری مولوی محمدنبی محمدی ،گروه نظامی «خلقی» ها برهبری شهنوازتنی،
طالبان پاکستانی ،گروه های اسالمی شامل درسازمان القاعده وارتش ملیشه پاکستان بود .با آغازجنگ
وتصرف والیت قندهاردوصف بندی ازنیروهای ارتجاعی اسالمی مزدورمشخص شد .گروه های شامل
دردولت اسالمی که توسط امپریالیسم فدراسیون روسیه ،دولت ایران ودولت هند تمویل وتسلیح می شدند
وگروه های امارت اسالمی طالبان را امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی ودولتهای پاکستان وعربستان
تسلیح وتمویل می کردند .چنانکه تذکریافت سرعت پیشرفتهای نظامی طالبان بنابرشرایط عینی
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کشوربسیارسریع بود .ونیروهای طالبان بتاریخ "  22سپتمبر "7112کابل را تصرف کرده و" امارت
اسالمی" قرون وسطائی خود را اعالن کردند.
" سیاه روز 62سپتمبر" سرآغازدوردیگری ازوحشت وجنایت وستم وبیداد گری علیه خلق ستمدیده
افغانستان بودکه پنج سال دیگرادامه یافت .رژیم طالبان به لحاظ ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت
طبقاتی آن مدافع منافع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی
پاکستان وعربستان بود .طالبان منحیث یک نیروی اسالمی شدیدا ً « بنیادگرا» وضد علم وفرهنگ وضد
رشد وترقی کشوربود وبه شیوه قرون وسطائی حکومت می کردند .مکاتب وپوهنتون ها را بستند
ومدرسه های دینی را رونق بخشیدند .این نیروی عقب مانده و متحجرهیچگونه برنامه برای رشد وترقی
اقتصاد کشورنداشت .فقط دربخش زراعت کشت خشخاش وتولید تریاک وهیروئین را بشکل گسترده
درکشورترویج وتشویق کرده وازاین طریق مبالغ هنگفتی آنها وشرکای خارجی شان بجیب زدند.
حکومت طالبان براستبداد فاشیستی استواربود .جنایات وحشتناکی ازکشتارخلقهای تعلق ملیتهای تاجیک
وهزاره ودیگرملیتها مرتکب شدند .ستم مذهبی وستم برزنان ،ستم طبقاتی برخلقهای همه ملیتهاواعمال
ستم ملی شئونیستی برملیتهای غیرپشتون وزن ستیزی،سنگساروقطع اعضا وشالق زدن"متهمین"
وترویج خرافات مذهبی ازشاخصه های بارزرژیم طالبان بود .این نیروی عقب مانده وحامیان خارجی
اش طی مدت پنج سال وحشیانه ترین جنایات راعلیه خلق افغانستان مرتکب شدند .مواردی ازقتل عام
ملیت هزاره ودیگرملیتها ،آتش زدن مزارع وباغها وکوچ اجباری بخشهای ازمردمان والیات پروان
وکاپیسا « بجرم» حمایت ازگروه های دولت اسالمی یکی دیگرازجنایات فاشیستی امارت اسالمی طالبان
بود .گروه طالبان مانند همه گروه های ارتجاعی اسالمی درجهان به تاریخ وفرهنگ ملی وتمدن قبل
ازدوران اسالم خلقها درکشورهای اسالمی خصومت خاصی داشته وبهمین سبب جاهالنه ووحشیانه
تندیسهای" بودا" دربامیان را منهدم کردند .رژیم طالبان آنقدروحشیانه علیه خلق افغانستان عمل کردکه
بجزسه دولت(پاکستان،عربستان سعودی وامارات متحده عربی)دیگردولتهاوحامیان امپریالیستی آنها،
عوامفریبانه حاضرنشدند،رژیم آنها رابرسمیت بشناسند .رژیم طالبان به سرعت بربیش ازهشتاد وپنج
درصد خاک افغانستان مسلط گردید.
با واقعه ( 77سپتمبر 2117میالدی) درامریکا وفروپاشی برجهای مرکزتجارت جهانی دریک حمله"
تروریستی" دولت امریکا انگشت اتهام رابجانب "سازمان القاعده" که درافغانستان تحت حمایت دولت
طالبان مستقربود ،نشانه گرفت .رژیم طالبان باتمام اصراروفشاردولت امریکا ازتحویل اسامه بن الدن
رهبر القاعده به دولت امریکا خود داری کرده وباین صورت بهانه وتمسک تهاجم نظامی علیه سرزمین
وخلق افغانستان برای ابرقدرت امپریالیستی امریکا آماده گردید .امپریالیسم جنایتکاروغارتگرامریکا
طبق نقشه ها واهداف پنهانی اش دراین منطقه( بعد ازفروپاشی رقیب سوسیال امپریالیستی اش) دراتحاد
با متحدین ناتو اش بتاریخ" 7اکتوبر "2117وحشیانه وجنایتکارانه سرزمین وخلق افغانستان را مورد
تهاجم نظامی قرارداد .باین صورت تاریخ" 7اکتوبر" سیاه روزدیگری درتاریخ سرزمین بال کشیده
افغانستان وخلق مظلوم وستمکشیده آن است که توسط امپریالیستهای وحشی رقم خورد .امپریالیستهای
امریکائی واروپائی ازفضا وزمین خلق برمق رسیده وبیدفاع افغانستان را زیرنام کذائی وخودساخته
شان« جنگ علیه تروریزم اسالمی » مورد تهاجم نظامی قرارداده وطی حدود دوماه چندین هزارتن
ازمردم مظلوم را بقتل رسانده ویا معلول ومعیوب کردند .خرابیهای بیشتری براین سرزمین ویرانه
ببارآوردند .با تهاجم نظامی امریکا وناتوبه افغانستان« ستاره اقبال» نیروهای"اتحاد شمال" طلوع کرد.
"اتحاد شمال" متشکل ازگروه های جهادی ،ملیشه های دوستم وسید منصورنادری وجناحی ازپرچمی
هابود .این جنایتکاران خود فروخته به استقبال نیروهای مهاجم واشغالگرشتافته وسربرچکمه های
امپریالیسم واستعمارسائیدند.اگرچه رژیم طالبان درزیرضربات حمالت طیارات () B-52امریکا
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وناتوسقوط کرد؛ لیکن به بخش بزرگی ازنیروهای نظامی طالبان والقاعده ورهبران وکدرهای دولت
طالبان ازطرف نیروهای مهاجم این فرصت داده شد تا به پاکستان بروند .ودالیل آن هم مشخص است
که ناشی ازرابطه پنهانی میان این گروه های اسالمی جانی ووحشی وقدرتهای امپریالیستی است.
چنانکه درچند ماه اخیربعد ازشکست نظامی" داعش" درعراق وسوریه هزاران تن ازنیروهای نظامی
ورهبران وکدرهای آن توسط سرویسهای استخباراتی امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی وبرخی ازدولت
های ارتجاعی منطقه خلیج فارس ودولت ارتجاعی ترکیه به محلهای امنی منتقل شده اند تادرآینده ازآنها
درجهت اهداف امپریالیستی وارتجاعی شان علیه خلقها استفاده کنند .چنانکه چند سال قبل امپریالیستهای
امریکائی وناتوازنیروهای القاعده وطالبان افغانستان وطالبان پاکستان درجنگ لیبی وسوریه علیه رژیم
قزافی ورژیم بشاراسد استفاده کردند.
امپریالیستهای امریکائی وناتوبعد ازسقوط رژیم طالبان دولت مستعمراتی جدیدی متشکل ازگروه های
ارتجاعی جنایتکار ،خاین ،وطن فروش وقاتل مردم افغانستان ازجمله گروه های جهادی ،ملیشه ای« ،
خلقی» پرچمی « ،سازائی»  «،سفزائی» ،حزب «افغان ملت» وگروه های رویزیونیستی وضدانقالبی
ازجمله « سازمان رهائی» « ،ساما» وتعدادی ازتکنوکراتهای خاین ووطن فروش تشکیل کرده وهمه
این گروه های رهزن وخاین را برسرنوشت خلق مظلوم افغانستان حاکم ساخته وبیش ازیک ونیم دهه
است که به کشتارخلق افغانستان ادامه داده وماهانه چندین هزارتن ازخلق مظلوم رابقتل رسانده ویا
معلول میکنند .امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده این گروه های جانی ودشمن
خونخوارمردم افغانستان را زیرنام "دموکراسی"  "،انتخابات پارلمانی" ونهادهای "جامعه مدنی" سازمان
داده وبرسرنوشت سیاسی آنها مسلط ساخته اند.دولت دست نشانده برهبری مزدوران دست
آموزشان"حامد کرزی" ( شاه شجاع سوم) و"اشرف غنی" ( شاه شجاع چهارم) متشکل ازباندهای جانی
وتبهکاراست .خلق افغانستان تحت فشارستم ملی امپریالیستی استعماری ،ستم طبقاتی ،ستم ملی شئونیستی
واستبداد ومظالم دولت دست نشانده کمرخم کرده است .رشوه ستانی واخاذی ودزدی واختطاف
درکشوربیداد می کند .هریک ازاین گروه هاصدها وهزاران جریب زمین دولتی وغیردولتی را غصب
کرده وعواید دولت دست نشانده که ازجیب مردم فقیرربوده می شود را نیزغارت می کنند .دولت
درافغانستان خاصتا ً در 77سال اخیرنمونه ازدولت رهزنان،خاینین وجنایتکاران است که نظیرآن درجهان
کمترسراغ می شود .جناح دیگرازدشمنان خونخوارمردم افغانستان که ظاهرا ً خودرا ضداشغال نظامی
افغانستان وانمود می کنند؛نیروهای " امارت اسالمی طالبان " است که به کمک گروه القاعده وطالبان
پاکستانی وکمک همه جانبه " آی اس آی" دولت پاکستان وکمکهای نظامی مخفی ارتش های
اشغالگردرافغانستان علیه ارتش های امریکا وناتووارتش دولت دست نشانده عملیات نظامی انجام می
دهند .این گروه ها نیزبا عملیاتهای انتحاری وتعبیه مینهای کنارجاده ای ماهانه صدها تن ازمردم مظلوم
وبیدفاع را بقتل رسانده ویا معلول می کنند .ولی آنچه که برای دو نسل ازجوانان ونوجوانان افغانستان
مشکل شده  ،اینست که :بخش بزرگی ازآنها ازواقعیتها وحقایق تاریخ چهل سال اخیرکشورشان بی
اطالع نگهداشته شده اند .این نسل نیزازاین امربی اطالع است که هممین اکنون قاتلین پدران
وپدرکالنهای شان برآنها حکومت می کنند .با تشکیل دولت دست نشانده این گروه های جانی وقاتل مردم
 ،قوانین پوشالی وضد بشری رابنفع خود به تصویب رسانده اند که هیچ فرد ونهادی اجازه ندارد که
وقایع جنایتبارچهل سال اخیرکشوررا تحریرونشرکرده وچهره های عاملین جنایتکارآنهارا برای توده
های مردم معرفی کند .ازجانب دیگرقوانینی را به تصویب رسانده اند که رهبران رژیمها وگروه ها ی
جنایتکارکه بعد ازکودتای ننگین" 7ثور" درقدرت بوده وصدها هزارتن ازخلق افغانستان را بقتل
رسانده وشنیع ترین جنایات وتجاوزات ضدبشری راعلیه آنهامرتکب شده اند ،بخاطرجنایات شان
موردتعقیب وبازپرس ومحاکمه قرارنمی گیرند .موضوع دیگرکه برای خلق افغانستان خاصتا ً نسل جوان
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آن نهایت خطرناک ومسموم کننده است اینست که:امپریالیستهای اشغالگروطبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروباندهای جنایتکارحاکم بگونه هدفمنادانه با اعالم "جمهوری اسالمی" وتشکیل صدها نهاد
ومرکزتعلیمی مذهبی متوسطه و"عالی" ،تشکیل ده ها کانال تلویزیون وده ها رادیووصدها مجله
وروزنامه همه به تبلیغ وترویج فرهنگ فئودال کمپرادوری وفرهنگ امپریالیستی استعماری پرداخه و
اذهان توده های خلق خاصتا ً نسل جوان رامسموم می کنند .اینها همه وسیله آرام کردن مردم
دربرابراوضاع وشرایط جنایتبارووحشتباری است که امپریالیستهای اشغالگرومزدوران داخلی آنها
برخلق کشورحاکم کرده اند .بهمین صورت گروه طالبان (که درحدود پنجاه درصد ازروستاهای
کشورسلطه ونفوذ دارند) با حاکم کردن احکام وقوانین شریعت اسالمی وترویج خرافه های مذهبی ودینی
اذهان روستا نشینان را مسموم می کنند .خلق افغانستان چهل سال است که دراوضاع وشرایط وحشتباری
زندگی پرازدرد ورنجی را سپری می کند .خلق مظلوم وبه رمق رسیده درچنان ورطه ظلمتباری
گرفتارآمده است که کوچکترین روزنه جهت نجات ازآن درچشمرس قرارندارد .فقروگرسنگی ،بیکاری،
جهل وانواع امراض جسمی وروانی ،اعتیادبه موادمخدروشیوع "ایدز"بیدادمی کند.امنیت ومصئونیت
درکمترین سطی درکشوروجود ندارد.فقط مشتی ازعناصرفرصت طلب درکنارطبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروباندهای جنایتکارحاکم دردولت دست نشانده ازقبل اشغال نظامی وسلطه استعماری
امپریالیستهای امریکائی وناتودرنهاد های مانند " ان جی او"ها و"جامعه مدنی" ویا شبکه های اکماالتی
ارتشهای اشغالگرویا کشت تریاک وتولید هیروئین نفع برده وبه ثروت های کالن وزندگیهای مرفهی
رسیده اند .حدود هفتاد درصد مردم افغانستان بدرجات مختلف درفقروتنگدستی بسربرده وبیش ازچهل
درصد مردم درفقرجانکاهی بسربرده وامکان تهیه نان خشک روزانه بطورمستمربرای آنها میسرنیست.
خلق افغانستان خاصتا ً روشنفکران مترقی ازتعلق طبقات خلق باید بیدارشده وبه کسب آگاهی سیاسی
مبادرت کنند .زیرا بدون رهبری انقالبی ومترقی خلق افغانستان هرقدرقربانی بدهند وفداکاری کنند؛
حاصل همه را جناح ویا جناحهای دیگری ازطبقات حاکم ارتجاعی نوکرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای
ارتجاعی ازکف آنها بیرون می کنند .خلق افغانستان نباید به ترفند" صلح" بین دولت دست نشانده وگروه
طالبان دل خوش کنند .این صلح بین دسته ها وگروه های ارتجاعی وجنایتکاردشمن مشترک مردم
افغانستان است که متحدانه برآنها جنایت وستم رواداشته وبه بهره کشی ازآنها ادامه می دهند.
اگرامپریالیستهای امریکائی وناتوبخواهند که بین دولت دست نشانده برهبری اشرف غنی"صلح"
برقرارشود؛همین امپریالیستهای اشغالگربکمک دولت پاکستان گروه اسالمی وحشی دیگری بنام«داعش-
دولت اسالمی خراسان» را سازمان داده اند تا کوره جنگ ویرانگرانه را درراستای اهداف غارتگرانه
امپریالیستی شان درافغانستان داغ نگاه دارند .افغانستان درمنطقه وسط وجنوب آسیا به گره گاه تضاد
بین قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی ازجمله امپریالیستهای امریکائی وناتو ،امپریالیسم
فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم چین ودولتهای پاکستان  ،هند وایران مبدل شده است .جنگ
امپریالیستهای امریکائی وناتوبا گروه های طالبان ،حقانی والقاعده طی یک ونیمه دهه اخیرشباهت به
" جنگ موش وگربه " داشته است .واین جنگ را تا زمانی ادامه خواهند داد که منافع ومصالح قدرتهای
امپریالیستی اشغالگرودولتهای وابسته ومزدورآنها ازجمله دولت پاکستان درمنطقه تقاضا کند .همچنین
به سبب رابطه وهمکاری جناحی ازمقامات دولت دست نشانده (خاصتا ً درارتش ،پولیس و"امنیت ملی")
با گروه های طالبان وحقانی وداعش؛ این زمینه برای آنها مساعد شده است که می توانند درهرموضع
ومحلی درشهرها ودهات مردم بیدفاع را کشتارکرده و ضربا ت مرگباری برارتش وپولیس دولت دست
نشانده وارد کنند .همچنین مردم افغانستان خاصتا ً روشنفکران مترقی مردمی نباید فریب ترفندها
ولفاظیهای گروه های رویزیونیستی وضدانقالبی مانند«سازمان رهائی -حزب همبستگی افغانستان»
«،سازمان انقالبی افغانستان» و«ساما-ادامه دهندگان» ودیگرگروه های همسنخ آنها را بخورند .اینها
به لحاظ خط سیاسی ایدئولوژیک واستراتیژی واهداف ازجمله دشمنان طبقاتی نقابدارخلق افغانستان
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بوده وطی هفده سال اخیردررکاب امپریالیسم واستعمارودولت دست نشانده حرکت کرده وبا سوء استفاده
ازکلمات ومقوله های مترقی توده های خلق وروشنفکران ناآگاه را اغوا می کنند .راه نجات خلق
افغانستان ازاین پرتگاه هولناک فقط مبارزه انقالبی توده های خلق تحت رهبری یک حزب واقعا ً انقالبی
پرولتری است.
 مرگ برامپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودولت دست نشانده ! مرگ برعاملین خاین وجنایتکار" 7ثور" و"  8ثور" ! مرگ برگروه های وحشی وجنایتکارطالب ،حقانی  ،داعش وحامیان آنها! نابود باد امپریالیسم وارتجاع بین المللی! 7ثور 7937خورشیدی(  67اپریل ) 6178
( پوالد)
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