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 جدی"،  6یاه روز"درمحکومیت س                   

 به افغانستان« یوشور» روزتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم        

 

 8171دسمبر 27خورشیدی)  8531بتاریخ ششم جدی سال « شوروی» سوسیال امپریالیسم ابرقدرت

 هتهاجم نظامی قراردادموردافغانستان را وحشیانه میالدی( بابیش ازیکصدهزارارتش مجهزاززمین وفضا

اهداف سلطه شغال نظامی وتسلط استعماری ازجمله این ا استعماری اش درآورد. تحت سلطه را وآن

قاره ردوغارت منابع وذخایرطبیعی آنها تحت ستم  تسلط برخلقها ومللکه در بود "تزاران نوین" جویانه

این تهاجم  .دنقرارداشت یرقابت شدیدد ابرقدرت امپریالیستی امریکابا ی التینآسیا، افریقاوامریکاهای 

خورشیدی  8537سال ثور"7فاجعه بار"  کودتایآمدپی، علیه سرزمین وخلق افغانستان جنایتکارانه نظامی

این  صورت گرفت. درارتش« دموکراتیک خلق» بود که توسط نظامیان مربوط به حزب رویزیونیستی

الها سکه طی  )جی آریو(« شوروی» سوسیال امپریالیسم مستشاران نظامیمستقیم همکاری  باکودتا 

وسیال س سرسپردهپرچمی «خلقی»ورویزیونیستهای صورت گرفتحضورداشتند،افغانستان دراردوی 

اهی و با استداللهای نورمحمد تره کی دررأس دولت کودتائی .بقدرت رسانده شدند« شوروی» امپریالیسم

می ی چنین توجیه باف اوناشیانه. است «انقالب» یک بلکهنه کودتا این اقدام آنها  احمقانه می گفت که و

م به واین اقدا ان دهقانان وکارگران هستندندفرزازجمله  ستانافغاناردوی در افراداکثریت چون  کهنمود 

صحبتهایش عوام دروا .است« انقالب خلقی»یک ؛ لذا صورت گرفته استبرهبری حزب آنها نبروی 

کارگران ودهقانان می  «حامی» ودولت دست نشانده رانام کارگران ودهقانان را تکرارکرده   فریبانه

« قانان کارگران وده تأمین منافع»سوسیالیسم و با شعارکذائیچمی پر« خلقی» رویزیونیستهای .خواند

ئی ادادند. ماشین پروپاگند رژیم کودتمی برای آنها را  «خانه، نان ولباس»میان تهی  وعدهافغانستان 

 بلوک سوسیال امپریالیستی" ودولتهای کشورهای وابسته سوسیالوکشورهای " وباداران روسی آن 

 ردند.ک اراجیف پراکنی« انقالب»این  هرچه گسترده درتوصیفدرسطح جهان « شوروی» امپریالیسم 

ه کا اعالن کرد. رژیم ر  ورفورم ارضیناچیز چند رفورم روبنانی« فرامین دولتی»رژیم کودتائی طی 

راقدام وه بود مردمی نقالبی وضدیک رژیم ضداوخصلت طبقاتی سیاسی  -ایدئولوژیکماهیت به لحاظ 

أمین منافع سرمایه های آن نیزدرجهت ت «اصالحات ارضی»و بهمین مبنا صورت گرفتهآن درجامعه 

رژیم صدها  سوسیال امپریالیست آن بود. بادارانوسرمایه های  )سرمایه بوروکراتیک(دولتی 

بفرض تداوم عمررژیم  مصادره کرد.ازفئوداالن را بنفع دولت  هزارجریب زمین مرغوب ودرجه اول

 «شوروی»وسرمایه های سوسیال امپریالیسم ی سرمایه های دولتبیرحمانه  بهره کشیدرشرایط 

ه قطعآن دادن وازدست  فقروخانه خرابیجزسرنوشتی درکوتاه مدت  دهقانانکارگران ودهقانان ، از

 درقرن بیستم که اصالحات ارضین مسئله درکشورهای مختلفی ای. بودن درانتظارآنهاچیزدیگری  زمین

د درهمه حال درچن، بثبوت رسیده است. ردموکراتیک درآنها صورت گرفتبورژوازی وغی ماهیتا  دولتی 

 ائیتحت تأثیرتبلیغات رژیم کودت،دهقانان بیزمین وفقیر خاصتا   نا آگاه توده های خلقررژیم ماه اول ازعم

 درزندگی شان بودند تاکه برنامه رفورم ارضی دولت« مثبت تحول»امید وار وشعارهای ضدفئودالی

 فرصت طلبی ازتحصیل کرده های همچنین بخشدولت دریافت کردند. عملی شده وقطعه  زمینی را از

« خلقی»رویزیونیستهای  به حمایت ازرژیم کودتائی قرارگرفتند. به منظورتأمین منافع شخصی شان

ه دهقانان بیزمین بود کهمین  به حمایت عمدتا  شان بودند، چشم امید درکشور فاقد پایه مردمی پرچمی که

 درآینده صاحب زمین می شدند. 
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 ام وزندان واعدوشکنجه  وبگیروبه بند اختناق واستبدادپالیسی  رژیم کودتائی ازهمان هفته های اول

به چشم ادولت آنها، دیگرهمه باشندگان کشورروهواداران  حزب ازاعضایوبجز کرده حاکمدرجامعه را

 ین رویزیونیستهای خودا محروم ساختند. آزادیهای اجتماعی وسیاسیاازکمترین دشمن نگریسته وآنهار

 یاسیس برنمی تافتند وبا مخالفین را علیه رژیم واعمال ضدانسانی شان انتقاد ومخالفت هیچ نوع  فروخته

ند. کردمی شان با شدید ترین نحوی برخورد کرده وبه دستگیری وزندان وشکنجه واعدام آنها مبادرت 

 استبداد واعمال وحشیانه رژیماختناق و شدتفرط ازننگین رژیم مزدورده ماه ازعمرتقریبا  با گذشت 

عمومی  نا رضائیو جامعه را فراگرفت وهیچکس احساس امنیت نمی کرد تماماحساس ترس ووحشت 

 دولتکه قطعه زمینی ازانی حتی همان دهقان که هرچه بیشترگسترش یافت ازرژیم وانزجارونفرت

عم ا خودجوش توده های مردم زمینه شورشها وقیامهایو دریافت کرده بودند نیزعلیه رژیم قرارگرفته

بخشی آن طبقه فئودال وگردید.آماده درشهرها ودهات  ه خرده بورژوازیوطبق ازکارگران ودهقانان

 نا رضائی عمومیجهت بهره گیری از شده بودندمتضرر ازطبقه بورژوازی کمپرادورکه ازطرف دولت

 کردند. حمایتعلیه رژیم  های آنهاها وقیامازشورشتوده های مردم  مقاومت ومبارزه روینیو درجامعه

( خورشیدی دروالیت هرات ووالیت 8537( ماه حوت سال)22گسترده ترین شورش وقیام بتاریخ) 

همزمان علیه دولت جنایتکارقیام کردند وطی هرات  وچهارده ولسوالیمردم شهر بوقوع پیوست. بادغیس

ش گلوله آت شدت قیام بحدی بود کهسقوط دادند. وسعت ودراین والیت را رژیم فاشیستیحاکمیت یک روز

ی طرژیم خونخوارو مردم نداشت توده های تفنگ وتانک وتوپ رژیم کمترین اثری دربرابرخشم های

یک روزچند صد تن ازمردم  را بقتل رساند؛ لیکن شورش ادامه یافت وتمام ادارات دولتی توسط مردم 

ران افسزلمیکوت( ) فرارکردند. درفرقه نظانیمزدور دولت اشغال گردید، والی ودیگرعالی رتبه های

. اما را ازمردم قیام کننده اعالم نمودندپرچمی نیزدست به شورش زده وحمایت خود« خلقی»غیر

خدعه پنج روزدولت مزدوربا  -بعد ازچهارمترقی بود وفاقد رهبری این قیام خود جوش  ازآنجاییکه

 ردهبا یک هجوم گستقندهاروالیت قیام کننده را اغفال کرده وتوسط فرقه نظامی  مردمتوده های ونیرنگ 

« شوروی»ت جنگی دولت سوسیال امپریالیسم طیاراتوسط و با توپ وتانگ وتفنگ ازطریق زمین

جنایتکارانه قرارداده وطی یک روزبیش راموردحمالت بیگناه مردم  هزارنفریچند اجتماعاتفضااز

 خود جوش مردم والیت هرات ازبیست هزارتن را کشته وهزاران تن را مجروح کرد وباین صورت قیام

ه بچون سگهای هاررژیم ، والیت هرات وبادغیس مردمبعد ازسرکوب قیام  را سرکوب کرد. وبادغیس

حاکمه به دستگیروبدون م ویا حمایت ازآن گریشورش« بجرم»ان مردم افتاده وچندین هزارتن راج

والیت  هالیازا وامالک بخشهاییهازندان انداخته واموال ودارائ بهجوخه های اعدام سپرد.هزاران تن را

ایران پناهنده شدند درکشورشده وازمجبوربفرار ازمردم  هزارتنرامصادره کرد.صدها هرات وبادغیس

ایران زندگی مشقتباری ارتجاعی وضدبشری جمهوری اسالمی  وطی سالیان طوالنی تحت سلطه رژیم

فوق دموروزمینداران ایران ظالمانه انواع ستم وتوهین وتحقیرگذرانده وتوسط سرمایه داران  را با تحمل

ژیم ر مردم علیهکشورتوده های والیات شرقی وجنوبی صورت در. بهمین قرارگرفته اندشدید استثمار

هزارتن وصدها وحشیانه ترین وجهی سرکوب شدندباقیام کرده وتوسط دولت جنایتکار

 ذراندهگ را طوالنی زندگی فالکتباری طی سالهایو پناه گرفتند پاکستانودر رارکردهفازکشورآنهااز

ی خود . با سرکوب قیامهامورد استثمارشدید قرارگرفته اند یوبوسیله سرمایه داران وزمینداران پاکستان

وجنگهای  دندمتوقف نشده ومردم به سالح متوسل شه های مردم، مقاومت ومبارزه آنهاجوش تود

ده ورتشکیل شسراسرکشدر وجنبه جنگ دسته وگروه چریکیصدهاعلیه رژیم آغازکردند.گوریالئی را

رهبری حفیظ تحت مزدور رژیمیگانه ادامه داده ودولت خونخوارومزدورباین  جهت سرنگونیوجنگ را

ی ودی توده هابخقیامهای خود  وتشدید باتوسعه.گرفتقرارلبه پرتگاه سقوط درجنایتکاروسفاک  هللا امین

، ری وزندان وشکنجه واعدام توده های مردم یهرچه وحشیانه وگسترده به دستگنیز، رژیم مردم 

ده اول ازعمرننگین رژیم  وطی حدود دوسالودیگرباشندگان کشورادامه داده روشنفکران آزادی خواه 
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سا " اگتحت کنترولنهای مخوف هزارتن دیگرمعلول شده وهزاران تن درزنداهاهزارتن راکشته ودهها

 شکنجه شدند. وحشیانهبه طرزوکام" 

پرچمی ها که توسط مبارزه مسلحانه مردم درچهاردیواری ادارات « خلقی» رژیم فاشیست وجنایتکار 

لطه وحفظ سنجات رژیم دست نشانده به منظور «رویشو»سوسیال امپریالیسم دولتی محصورمانده بود؛ 

( 8531جدی سال )  6 ورسیدن به اهداف توسعه طلبانه اش درمنطقه بتاریخ  درافغانستان اشغارتگرانه 

 ،(که اوراجاسوس امریکا می خواند)حفیظ هللا امین وبا قتل  ردخورشیدی به افغانستان لشکرکشی ک

 »شاه شجاع دوم( را به حکومت رساند. سوسیال امپریالیسم «)کارمل»برهبری ببرک   جناح پرچم

درت قعنان و برقرارکردهمستعمراتی درافغانستان نظام تسلط استعماری وامی با اشغال نظ« شوروی

بود وسران رژیم مزدورنقش ارتش اشغالگردرکابل وسران « شوروی» سفارت دولتی عمال  دراختیار

آشتی »ژست  درابتدا با ترفند ونیرنگدولت دست نشانده ارتش اشغالگرو .پاداوآنهارا ایفامی کردند

ایات وجن نداشک تمساح ریخت ها« خلقی» توسط جناح  برای کشته های مردم ند،گرفت مردمبا« جویانه

تاد وتوده فکارگرنا هاکه این ترفند آن ندیظ هللا انداختبدوش حفرا« دموکراتیک خلق»رژیم حزب گذشته 

وشدید ترازقبل ادامه دست نشانده وارتش اشغالگرگسترده تر های مردم به جنگ مقاومت علیه دولت

دارائیهای مصادره شده ارتقاداد و ازسی جریب به یکصد جریب را فئوداالناراضی  اندازه رژیمدادند. 

ورکه ران کمپرادبخش دیگرازتاجباو به آنها بازگرداندراوسران اقوام  ان کمپرادوروخوانینتاجربخشی از

 درافغانستان بودند« شوروی»سوسیال امپریالیسم سرمایه های ثور" دالل  7"  کودتایطی سالیان قبل از

 فرصت طلبخرده بورژوازی طبقه بخشی ازبورژوازی متوسط وبخشی ازطبقه  ،تطمیعباوهمچنین 

 »سوسیال امپریالیسم ودولت مزدور اتکایارتجاعی جامعه واقشار جذب کرد واین بخشها ازطبقاترا

 را اجتماعی ارتجاعی واقشاربخشها ازطبقات این دولت دست نشانده  .ندرا تشکیل می داد« شوروی

که  سازمان دادنظام مستعمراتی حمایت ازدر« جبهه ملی پدروطن»ملی بنام  درنهادی ضدمردمی وضد

جنایت علیه خلق وخیانت به داغ ننگ وطن فروشی ومانند دیگراعضای حزب دولت مزدوراینها نیز

 و« ورویش» سوسیال امپریالیسمخلق افغانستان باوطبقاتی  ملی  تضاد. لیکن میهن را درجبین دارند

گ جنداد ودرجامعه تشکیل می ودرآن شرایط تضادعمده را بیش ازقبل شدت یافته نشانده دولت دست 

مردمی علیه سوسیال  انقالبی ومترقی سیاسی ونظامی نیروهای-یدئولوژیکمقاومت مردم ومبارزات ا

حمالت نظامی گسترده ارتش  بالمقابلدید.گر تشدیدنیزودولت مزدور«یشورو»امپریالیسم 

. موج دستگیریهاوزندان انجام می شدافغانستان با شدت تمام  اشغالگرودولت دست نشانده علیه خلق

ویا  اعتراضوشکنجه مخالفین سیاسی وافرادی که به اشکال مختلف علیه ارتش اشغالگرودولت مزدور

شکنجه های انداخته وبعد از زارتن آنها رابه زندانگسترده انجام شده وده ها همی کردند بطور مقاومت

ده ها هزارتن و صدها وهزاران تن آنهارابه جوخه های اعدام سپرده ویا زنده بگورکردند وحشیانه

ی نشانده شبکه وسیع جاسوس مدت محکوم کردند. ارتش اشغالگرودولت دستهای طوالنی دیگررا به حبس

 »که هزاران تن انسان بیگناه را  را تشکیل داده  (خون آشام)جالد  ی داکترنجیب هللا برهبر« خاد»بنام 

 «خلقی». هزاران تن ازپرچمی یروتحت شکنجه های وحشیانه بقتل رساندآزادی خواهی دستگ« بجرم

 ، پوهنتونمکاتبجمله زندگی مردم از درتمام بخشهایشدند و ها دراین شبکه مخوف گمارده «سازائی»و

مانند حزب مزدوراعضای قرارمی دادند. وآزار راموردتعقیب ی همه کسوسایرموسسات تعلیم ها

ی یو بکه ازکدام خانه صدای راد دیوارخانه های مردم شنود می کردندرپشت شبها د "تعلیم دیده" سگهای

وسایرشبکه های جهانی غرب بگوش می رسد. وازاین سرائیل اصدای امریکا، رادیورادیوبی سی، 

به حبس آنها   ازاعضای خانواده ویا دوتن یکشده  و ومصیبت دچارمشکالتخانواده هزاران  قطری

ی موسیقهای ده ها تیم سپورتی وگروه ، رابقتل رساندندوتعدادی ازآنها  شده  محکوم  وشکنجه وزندان

 دربین جوانان ونوجوانانه وازاین طریق مخالفین رژیم وارتش اشغالگرراتشکیل گردید« خاد»توسط 
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" خاین ووطن فروش " آخندشئون اسالمی تشکیل داده وهزاران وزارتدولت مزدور .کردندشناسائی می 

ظام نارتش اشغالگرو بی اطالع که مخالفعوام  های مردمتوده علیه درمساجد وتکایا را بخدمت گرفت که

ای هسان بیگناه دستگیرومورد شکنجه تن انوازاین طریق هزاران کرده  مستعمراتی  بودند، جاسوسی

این مالهای خاین ووطن  .را کشتندتعداد زیادی و درازمدت محکوم کرده وبه زندانهای شیانه قراردادهوح

اک دشمن سفقشون اشغالگرموجودیت رژیم جنایتکارو« مشروعیت وقانونیت»  آیت وحدیث فروش با

 می کردند.« توجیه» رامردم 

پناهگاه های ازبین بردن و به منظورقطع کمکودولت مزدور« شوروی»پریالیسم ارتش سوسیال ام

عملی کرده سرزمین سوخته" را،"سیاست روستاهادردربخشهای ازکشور مردم  نیروهای جنگ مقاومت

را آنها وساکنانبه آتش کشیده رامردم جریب زمین وباغ ران هزاو قریهوصدها

 دولت اسالمیدرزمان جنگ با  "طالبان امارت اسالمی" را این عمل وحشیانه. مجبوربفرارازکشورکردند

خانواده رابا چند هزاره وبا سوختاندن اراضی وباغها انجام دادان وکاپیسا نیزدروالیات پرو ربانی

 وربا گستردگی ادامه یافتکشبهمین صورت موج فراراز. والیت کابل وننگرهارانتقال داد وزوربهجبر

باندهای ومت فاشیستی وحک سوسیال فاشیستهای روسی تعماری ارتشده سال اشغال اسوطی چهار

حدود شش میلیون تن مجبوربفرارازکشورشده وبیش ها  «سازائی»پرچمی« خلقی»اروآدمکش جنایتک

گ ازیکصدهزارتن آنها درجبهات جن که بیش یک ونیم میلیون تن ازمردم افغانستان راوحشیانه کشتنداز

ن اهزار ،ومعیوب شدند معلول، بیش ازیک میلیون تن ارتشهای دشمن کشته شدند با ودررویاروئی 

محل زندگی شان به والیات دیگرآواره ، صدهاهزارتن درداخل کشورازفروپاشی گردیدارخانواده دچ

 ارتش.روانی گرفتارگردیدندماریهای جسمی ووتنگدستی وانواع بیبا فقرتن  شدند وچندین میلیون

 تابوهزاران جلد کرا درسراسرکشوراجراء کرده تصفیه فرهنگی""اشغالگرودولت دست نشانده پالیسی

آوری کرده وسوختاندند. خانه های مردم جمع سیاسی وغیره  را از  ،«عرفانی»تاریخی، ، علمی، ادبی

 کتاب سوزیابتام  تمشابهروسی وارتش اشغالگر «خلقی»باندهای پرچمی کتاب سوزی رژیم این 

 ی"گشتاپو"  برخورد بامردم مانند« خاد»که شیوه برخورد اعضای نانچ .آلمان نازی داردفاشیستهای 

 که یبشری وانواع ستم ومظالم ضدوحشیانه وبا همه این جنایات بود.  آلمانی نازیها دولت فاشیستی

ها طی چهارده سال « ائیساز»  ،پرچمی« خلقی»ورژیم مزدور« شوروی»امپریالیسمسوسیال  ارتش

انجام دادند، مردم افغانستان تسلیم دشمنان ملی وطبقاتی نشده وجنگ مقاومت مظلوم افغانستان علیه خلق 

ادامه دادند.سوسیال امپریالیسم ست نشانده ورژیم د« شوروی»جنایتکار هایرا تا شکست ارتش

مردم افغانستان مجبوربه ترک  دلیرانهل شکست نظامی دربرابرجنگ مقاومت باقبو «شوروی»

تن باحدود بیست هزار میالدی (8111فبروری  83خورشیدی )8567لوسال د26کشورشده وبتاریخ 

وبا کوله باری  سرافکندگیحقارت وباو جسمی وروانی زخمی ومعلولتن هزار 35کشته وبیشتراز 

 مردم،زمیلیون ها تن ا زندگی فقیرانه وبربادی  کهن سرزمین این وآدمکشی وویرانیضدبشری ت اازجنای

طی چهارده « سازائی»پرچمی،« خلقی»تلفات نیروهای رژیم مزدور .نستان را ترک کردندافغاخاک 

 انه وغیرانسانی رنسل درنسل مردم افغانستان این جنایات سبعا سال چندده هزارتن تخمین شده است.

ای امپریالیستهای امریکائی ارتشهبهمین صورت جنایات هفده سال اخیر ند کرد.فراموش نخواه

پریالیسم ودولت اممزدور طالبان، القاعده وداعش این گروه هایوجنایات آنهامزدوردولت ووناتو

   .خاطرمردم افغانستان نخواهد شد فراموشارتجاعی پاکستان 

 

پرچمی ها وارتش « خلقی»اومت مردم افغانستان علیه رژیم طوریکه قبال  تذکریافت جنگ مق

ی گروه ها. با آغازشورشهای مردم غازگردیدآ بگونه خود جوش« شوروی»اشغالگرسوسیال امپریالیسم

ایران بسرمی  ارتجاعی اسالمی که درسایه حمایت دولت ارتجاعی پاکستان ودولت جمهوری اسالمی
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ستان لکه توسط قدرتهای امپریالیستی امریکا وانگ نظامی وارد معرکه شده وبا پول وسالح ومهماتبردند 

رهبری و وتوسط دولت پاکستان تنظیم  پرداخت می شد  ودولت عربستانودیگرکشورهای امپریالیستی 

گروه های این را تصرف کنند. مردم  توده های خود جوشتوانستند رهبری جنگ مقاومت  ،می گردید

نا برماهیت ب نوکرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی پاکستان، عربستان  وایران ارتجاعی اسالمی

سم در یئودالیزم وکمپرادوریسم وامپریالمنافع فحراست از)شانسیاسی وخصلت طبقاتی -ایدئولوژیک

جنگ مقاومت مردم افغانستان ، نا آگاه  سوء استفاده ازعقاید مذهبی توده های خلقبا و افغانستان(

آزادی  اصلیازمسیر شان وباداران خود مردمی وضدملی خاینانه وضد استراتیژی واهداف  رابراساس

 فاقدکه خود فروخته ضدمردمی و این نیروهای .وبه شکست کشاندند منحرف کردهآن  خواهانه ای

 ل طلبانه وآزادی خواهانهکه ماهیت استقال مردم را ، جنگ مقاومتهستندبودند و احساس میهندوستی

گروه ری ازنفوذ وپایه گیبا تمام نیرو ان بیگانهاین نوکر. تبلیغ کردند «کمونیسمجنگ اسالم و»، داشت

 جبهات جنگ مقاومت مردمرهبری درگروه های ملی وآزادی خواه انقالبی مردمی وها ونیروهای 

روه ها علیه این گ این هدف پلید وخاینانه راباتوطئه چینی وحمالت قاتالنهو جلوگیری کردند افغانستان

  علیه آنها هرچه گسترده به پیش بردند.درجبهات جنگ وتبلیغات سوء 

-ایدئولوژیک ماهیت بیش ازهمه کهدرکشوریگانه نیروی سیاسی وبعد ازآن ثور"  7"کودتای قبل از

پرچمی  «خلقی»دروغین« کمونیسم»ژیم کودتائی وروخصلت طبقاتی  «حزب دموکراتیک خلق»سیاسی

رد، ک افغانستان افشابرای مردم  را «شوروی»به سوسیال امپریالیسم  هاوری آنمزدوسرسپردگی ها و 

ا . این گروه هابندبودشعله جاوید( )بی منسوب به جنبش دموکراتیک نوین چپ انقالگروه ها ومحافل 

علیه رژیم ارآنها قرارگرفته ومبارزه نظامی رادرکنتوده های مردم  آغازقیامهای خود جوش

امی به افغانستان واشغال نظ« شوروی»با لشکرکشی سوسیال امپریالیسم همچنین . ندجنایتکارادامه داد

ازماهیت ابرقدرت سوسیال های انقالبی پرولتری نیروکشیدن آن؛ تحلیل وارزیابی مستعمره به و

 وسط آن ت واستثماروستم ودربند کشیدن خلقها وملل مظلوموخصلت استعمارگری  «شوروی» امپریالیسم

تش ار علیه ونظامی سیاسی-همچنان به مبارزه ایدئولوژیکاین سازمانها به ثبوت رسید.هرچه بیشتر

دچاراشتباهات وانحرافات فکری  اماازآنجاییکه بیشتراین گروه هاادامه دادند.ژیم مزدورآن اشغالگرور

 ولی بین آنها بوجود نیامده وزمینه برایسیاسی اص-وسیاسی گوناگونی بودند امکان وحدت ایدئولوژیک

ت صورسرنگردید وباین م( می -ل -ا یا م - -ل -برمبنای) م نیرومند ایجاد یک حزب سیاسی انقالبی

خطوط انحرافی  .رزه را به پیش بردنداین جنگ ومبامشی خود شان راساس خط هریک ازاین تشکلها ب

لتری وباین صورت جنبش انقالبی پرو روه هامسلط شدنداین گاکثریت درپورتونیستی ورویزیونیستی ا

 واقعمؤثرکشوردربخشهای از جنگ مقاومت مردمدررهبری دردرازمدت  نتوانستتضعیف شده وکشور

ه می بود کهای جنبش انقالبی پرولتری برای نیرو زمینه مساعدیشرایط جنگ مقاومت درحالیکه  د.شو

مدت جنگ دراز سازماندهی وبسیج توده های خلق وروشنفکران انقالبی مردمی برای توانستند ازآن برای

ی سازمانها زجملهبهره برداری کنند. ا بود،ازکشورکه برای چنین امری آماده تر حد اقل دربخشهای خلق

رژیم مزدوروارتش اشغالگرشرکت علیه مقاومت درجنگ سازمان پیکاربرای نجات افغانستان""انقالبی 

وازخارج توسط دشمنان طبقاتی وملی  ورویزیونیسم این سازمان ازداخل توسط اپورتونیسم کرد؛لیکن

جات پیکاربرای نسازمان "ازآنجاییکه  ف گردید.وتضعی هموردحمالت خاینانه وجنایتکارانه قرارگرفت

معیارهای و اصول تشکیل گردید، تحت شرایط وحشت دشمنان ملی وطبقاتی وبا شتاب زدگیافغانستان" 

روه ها ه ووحدت بین گبگونه الزم درنظرگرفته نشد م( -ل -مرتشکیل سازمان انقالبی پرولتری )دلنینی 

 تیک نوین درتشکیل سازمان بیشتربراساس شناختهای دورانوافراد مختلف منسوب به جریان دموکرا

ازاینروتعدادی .ایدئولوژیک وسیاسیتاخط کشی  دهه چهل خورشیدی صورت گرفت مبارزات

رکوتاه د مبارزه ملی وطبقاتیدرپروسه  کهاپورتونیست ورویزیونیست درسازمان جای گرفتند ازعناصر
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ازجهت  .شدند طردافشا شده وازسازمان آنها  وضدانقالبی انحرافی مدت ماهیت فکری وسیاسی

اصلی  اعضایووچندین تن ازاعضای مرکزی  قرارگرفتهوردولت مزد د ضربتمورسازمان دیگر

گروه های ارتجاعی  کارانهجنایت درجبهه جنگ مورد حمالتسازمان  همچنین .سازمان زندانی شدند

وربه عقب نشینی ازجبهه جنگ شد. بعد ازاین مجب ه وقرارگرفت ربانی "جمعیت اسالمی" جملهاسالمی از

 8562همه ضربات دشمنان ملی وطبقاتی رنگارنگ علیه سازمان؛ رهبری سازمان دراوایل سال ) 

درعرصه پراتیک سیاسی و-گذشته ااش درعرصه ایدئولوژیک شتباهاتخورشیدی ( به ارزیابی ا

ده بی شبازسازی انقالسازمان اسی سی-خط ایدئولوژیک) مبارزه طبقاتی وملی( پرداخته ومبارزاتی

رای یکدهه تقویت گردید وبرویزیونیستی واپورتونیستی استحکام یافته وتصفیه ازعناصرباسازمان و

های ورژیم مزدورآن وگروه «شوروی»قاتی راعلیه سوسیال امپریالیسمافشاگرانه ملی وطبمبارزه 

 جاعیامریکا ودولتهای ارت امپریالیستیابرقدرت ارتجاعی اسالمی وامپریالیستهای غربی به سرکردگی 

 -مرا دردرون جنبش انقالبی پرولتری)سیاسی -حامی این نیروها ادامه داد وهمچنین مبارزه ایدئولوژیک

ل دیگری به پیش برد تاکه باردیگرشکپیگیرانه  کمونیستی بین المللی جنبشدرسطح م( افغانستان و -ل

ت ولیاص) جناح اقلیت به دوجناح؛نشعاب گردیده وان دچاراازاپورتونیسم درسازمان سربلند کرد وسازم

 گردید. تقسیم  وجناح اکثریت اپورتونیستی انقالبی پرولتری(

« شوروی» وارتش سوسیال امپریالیسم که درجنگ علیه رژیم مزدورافغانستان سازمان های چپ از

رهبری فقید مجید کلکانی ساما(" به تان)" سازمان آزادی بخش مردم افغانسیکی هم  شرکت داشت 

عد بساما"عله جاوید( درآن عضویت داشتند."شازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین) زیادی تعدادبود.

اشغالگرسوسیال وارتش هاپرچمی«خلقی»توسط رژیم جنایتکارواعدام مجیدازدستگیری 

درمنجالب درکشورقرارداده و«پیروزی جمهوری اسالمی»هدف مبارزاتی اش را،«شوروی»امپریالیسم

تسلیم  «شوروی» به دولت مزدوروارتش سوسیال امپریالیسمتسلیم طلبی  طبقاتی وملی قرارگرفت و

 خاد" قرارگرفتند.تحت رهبری "روهرات ومناطق دیگوپروان ت کابل ادروالیساما""شد. نیروهای جنگی

صدیق هری" بنام " جینرشیرآهنگر"به همراهی عنصردیگریبنام "ان ه رهبران "ساما" عنصریازجمل

شرق شهرهرات ساما" در".وحوزه غرب رابه پیش بردنددرهرات به دولت مزدورساما" برنامه تسلیمی "

 نران" وتعدادی ازشعله ایهای که بدون وابستگی تشکیالتی ه انجیتشکیل کرد بنام " جبه «جبهه جنگی»

علیه رژیم  درمبارزه نظامی ومی خواستند وطن پرستی داشتندمردم خواهی و اساحسبودند و

 "انجینران "جبهه پیوستند. «بهه جنگج»دراین  اغواشدهکنند، اغفال و شرکتوارتش اشغالگرمزدور

شرق شهرهرات در ربانی" جمعیت اسالمی"براساس خواست دولت مزدوروارتش اشغالگرجنگ  را با 

با حزب منظوربه همین چنانچه درکابل وپروان جنگ را )آنها راازاین منطقه بیرون راندندو آغازکرد

ازنیروهای " ساما" وشعله ایهای منفرد کشته  وطی آن تعداد زیادی( اسالمی گلب الدین به پیش برد

متوجه شدند که عمال  مدتی ازبعد  "شرق شهرهرات در"جبهه دشعله ایهای منفربرخی ازاین  شدند.

از"جبهه انجینران" بفرار ه موفقکویکی ازآنها  گرفته اندوارتش اشغالگرقراردولت مزدورخدمت در

 ." ساما" رابه تفصیل بیان کردندجریان این خیانت  شده بود ودیگری هم که جان سالم بدربرده بود،

 علیه خلق ومیهن رهبری" ساما" باین خیانتدردرون "جبهه انجینران" که تعدادی هم ازاین شعله ایها

رولتری انقالبی پ دربین جنبشمزدورساما" به دولت تسلیمی" مسئلهبعد  بقتل رسیدند. اعتراض کردند

 .درآمد ارهبری "ساما" به صد  سیاسی چپ افغانستان به سطح گسترده افشا شد وکوس رسوائی وجنبش

مرکزیت وهمان افرادی از «بری وانمودکند»رد تا خودرا ازاین خیانت سعی کهرچه  رهبری "ساما"

وارتش دولت مزدور «خاد»باهرات و کابلرا که موظف ساخته بود تا درساما""وسایراعضای

نند بحث ومذاکره ک"دولت وارتش اشغالگر با ساما"" نیروهای روی میکانیزم  مسئله تسلیمی"اشغالگر

 رایبکرده اند؛ لیکن  خاینانه  اقدام به این عمل« خود سر»گویا آنها بگونه  معرفی کند که« مسئول» را
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، یکی ازاعضای "ساما" بنام "انجینرشیرآهنگر هیئت رهبری"ساما"ازجمله  . امانگردیدمیسر انش

 .دمعرفی کرغرب  وحوزه  درهرات به دولت مزدور" ساما" تسلیمی «تنها مسئول»صدیق هری" را"

اوبا ساما""به فیصله ودستورمرکزیت ":کهبه تکرارگفته بود درحالیکه صدیق هری

 صدیق هری"منحیثلیکن"اند".رادرهرات به پیش برده  انجینرشیرآهنگربرنامه تسلیمی

اما"به تسلیمی"سمسئله وبخشی ازاسراره گردیدبه نیست سر،درهرات )انجینرشیرآهنگر(«بزبالگردان»

   .کردنددفن با اورا « شوروی»سوسیال امپریالیسمدولت مزدوروارتش اشغالگر

مختلف دروالیات خورشیدی  8531دراوایل سال  احزاب وتنطیمهای ارتجاعی اسالمیبا ورود   

گلب الدین( )حزب اسالمی  ،ربانی جمله" جمعیت اسالمی" برهان الدین برخی ازاین احزاب ازکشور

برهبری" عبد العلی مزاری"، " کریم خلیلی" و" را حزب وحدت اسالمی که بعدآاسالمی وگروه های 

گ جبهات جنبردسته ها وگروه های لومپن راسازمان داده وتعداد زیادی از  تشکیل دادند، محمد محقق"

الت ولوت پروری وسرکوب خشن توده های مردم توسط آنها ازجمله ، البته لومپن. مردم مسلط کردند

مشخصات طبقات فئودال ودولتهای ارتجاعی وضدمردمی درطول تاریخ خاصتا  درشرق بوده است. 

طی چهل سال اخیردولت اسالمی ضدمردمی درایران برهبری خمینی ودارودسته اش ده ها هزارتن 

سرکوبگرعلیه خلق ایران بکاربرده « غیرنظامی»ظاهرا  ازاین عناصررابسیج کرده ومنحیث نیروی 

غانستان اف شان شنیع ترین جنایات راعلیه خلق مظلوم اجتماعی  این گروه ها بنابرخصلت قشری است. 

وغصب اموال مردم به پیمانه  ، دزدی وغارتگریوتجاوزبه عنف بیگناه  مردمقتل  ؛مرتکب شدند

ر د تنظیمهای اسالمی رهبران سهمی هم برای دزدیها وغارتگریهااین از سترده انجام دادند، البته کهگ

ت به جنایات نسب ازشکایات مردممورد صدهاطی چهارده سال جنگ  .پاکستان وایران می دادند

 صورت گرفتوسایرقوماندانهای احزاب اسالمی  این باندهای لومپن وتجاوزات وزورگیریها واخاذیهای

زاین گروه ها ودسته های تعدادزیادی ااحزاب اسالمی داده نشد.وامیران  نکه کمترین اثری توسط رهبرا

ورداشته م حضوالیات مختلف کشورکه به اثروسعت جنایات شان دیگرنمی توانستند دربین مردلومپن در

تسلیم شده وازآن سنگرعلیه خلق وارتش اشغالگربرای شان بازبود وبه آنها ، آغوش دولت مزدورباشند

ی را ازهمین قماش غند ملیشه اده ها کندک ونیزدولت دست نشانده وارتش اشغالگر د.جنایت می کردن

رین شنیعت حدود یک ونیم دهه  تشکیل کرد که طیوکات ارتش مزدوردرچکشوردرسراسرعناصرلومپن 

ارت غده ها میلیون دالرازسرباندهای آنهاهرکدام خلق افغانستان مرتکب شده و راعلیهوتجاوزات جنایات 

وستم د رشیدملک وجنرال  ملیشه ایباندمله مشهورترین اینها جاز گان این کشورثروت اندوختند.باشند

پسرش وزیرشهرسازی ودخترش وکیل پارلمان  اکنون  ) کهسید منصورنادریمعاون اول اشرف غنی(،)

ازاین عاصرخاین دیگر ا تنوده هم)عضو پارلمان دولت دست نشانده( دولت مزدوراست(، لطیف پدرا

م بهمین صورت جنرالهاودیگرسران رژی.قراردارندامپریالیستهای امریکائی وناتومت درخد

 دولتی سرمایه هایمخدروغارت اموال مردم وغارت قاچاق مواد مزدوروجنرالهای ارتش اشغالگراز

شته گما های محلیانبخش دیگرجبهات جنگ که تحت رهبری قوماند. مالک ده ها میلیون دالرشده اند

ومصادره اموال  ی سنگین نقدی جریمه هابه پیمانه وسیع   قرارداشتند اسالمی  ازطرف احزابشده 

هم  وافرادیانجام داده « حیله نکاح شرعی»تصرف دختران جوان با ، تجاوزبه عننف ویا یواراض

هریک ازاین قوماندانها  .مشغول بودندربه قاچاق مواد مخدخاصتا  درمرزهای جنوب غرب کشور

 مالک ده ها  الجورد، زمرد وبیروجازجمله  معادن سنگهای قیمتیغارت از و «جهاد واسالم ازبرکت»

مولوی حسین درکنرها واحمدشاه مسعود دردره  دارودسته ازجمله ،میلیون دالرشدندوصدها 

 ازغارتبرخی ازآنها بعد ازتشکیل دولت اسالمی وآغازفرمان روائی آنها درشهرها . پنجشیروبدخشان

واخذ رشوه های کالن شهرهای بزرگ گمرکهای ی بنادرومنابع عایداتی دولت ازقبیل گمرکهاواختالس 

 خانه هاو وامالک باشندگان کشورصاحب ثروتهای کالن شدند وعد ای همدولتی  وغصب اراضی
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رهبران احزاب اسالمی ازدزدی وغارت وفروش تصاحب کردند. را سرمایه داران ازویالهای برخی 

 مصارف»بنام که ی جوه نقدوازجانب قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وسالح ومهمات که 

لغ وبعالوه مباوبه جیب زده اند گرفته  «وایتام  شهدا» مردم افغانستان ویا کمک به فامیلهای  «جنگ

حشت سال حکومت ونها طی پنج غارتگریهای آبعالوه و صا  ازاین منابع دریافت کرده اندهنگفتی که شخ

صادره جایداد مدولتی و وشرکتهای واراضیسالح ها فروش زغصب اموال وسرمایه ها واآنها وجنایتبار

. وصدها میلیون دالرشده اند ده هااینها مالک  هریک برخی ازشهروندان خاصتا  ازملیتهای سک وهندو،

 نزده سال جنگترین جنایات را طی پا رهبران وقوماندانهای احزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی  شنیع

علیه خلق دولت اسالمی ربانی وپنج سال امارت اسالمی طالبان  سال دوران مقاومت مردم وبعد پنج

» و«سازائی»،پرچمی «خلقی»هایباندماننداین باندهای جنایتکار همه افغانستان مرتکب شده ودست

 بخون خلق افغانستان آلوده است.تامرفق « سفزائی

ستی  زمینه وفرصت برای ابرقدرت امپریالی به افغانستان « شوروی »سم لشکرکشی سوسیال امپریالیبا 

تالق را دربا اش گردیدتا رقیبدرسطح جهان آماده « شوروی» پریالیسم امریکا رقیب بزرگ سوسیال ام

. آنهم درشرایطی صورت گرفت وارد کند  ضربتبه آن زمینگیرکرده و درازمدتیک جنگ خونین و

« شوروی»یسم امریکا وسوسیال امپریالیسم یالغربی برهبری امپربین امپریالیستهای « جنگ سرد»که 

 امپریالیستهای غربی به شدت ادامه داشت.سطح جهان در« شرق» دررأس بلوک سوسیال امپریالیستی 

روه گبدسترس دولت پاکستان وون دالراسلحه ومهمات وپول نقد راخاصتا  امپریالیسم امریکا صدها میلی

هرچه بیشترموثرضربات شدیدتری برارتش پیشرفته وهای سالمی قراردادند.تابا سالحهای ارتجاعی ا

سالح )زمین به فضا  یراکت ها ودولت مزدورآن وارد کنند، ازجمله« شوروی»سوسیال امپریالیسم 

رتش ده ها جت جنگی ا که قراردادند« جهادی» وتنظیمهای  بدسترس احزاب( " استینگر"ضدهوائی 

 بکارافتاد ودرسطحوه ماشین تبلیغات کشورهای غربی بعال. اشغالگرودولت مزدورا سرنگون کردند

ازتاب ب را علیه خلق افغانستانرژیم مزدورآن و «شوروی» مپریالیسمگسترده ای جنایات ارتش سوسیال ا

 درسطح جهانامپریالیستهای امریکائی واروپائی ودیگرکشورهای امپریایستی وارتجاعی می دادند.

« سمجنایات کمونی»ودولت مزدورآن علیه خلق مظلوم افغانستان را«شوروی»جنایات سوسیال امپریالیسم

 قدرتهای امپریالیستی امریکا وانگلستان به کمک دولت عربستان سعودی ودولت پاکستان تبلیغ کردند.

 دع"برهبری عبد هللا عزام وبالقاعده و"  "خوان المسلمین"هزارتن ازاعضای گروه های اسالمی اچند ده 

ه ومنطقه اسالمی ازکشورهای آسیای میان ارتجاعی وگروه های اسامه بن الدن ازکشورهای عربی

 ی ومسلح ساخته ودرکنارگروه های ارتجاعی اسالمیبسیج وسازماندهرا ئیافریقاکشورهای وقفقاز

رقیب ت بیشتری برارتش اشغالگررباجنگ مقاومت مردم اقغانستان کردند تا ضوارد افغانستان وپاکستان

ی گروه های ارتجاعمتشکل ازد ه هزارنفری چند وارد کنند. این لشکر« شوروی » سوسیال امپریالیسم

وهمچنین درکمپهای مهاجرین افغان ستان داخل خاک افغاندررا وتجاوزات وحشیانه ترین جنایاتاسالمی 

 علیه خلق افغانستان انجام دادند. درپاکستان 

داف اه درجهت« یارتش اسالم» همینطی بیست سال اخیراز "ناتو"امپریالیستهای امریکائی ومتحدین 

فغانستان سومالی، لیبی، سوریه ، یمن ادردرکشورهای مختلف ازجمله ه شان مداخله گرانه وتجاوزکاران

ود خ« جنگ جهانی علیه تروریزم اسالمی» واستراتیژی ستفاده کردهاالجیش"  ة" مقدم منحیث وعراق

لیستی ااین قدرتهای غارتگرامپرییافته است.ادامه اخیربرهمین مبنا هایسالامریکا وشرکای آن طی ساخته 

شرایط اضطراری وبه اجرا  به منظوربرقراری درکشورهای خودشان «مترسک تروریزم اسالمی»از

دروضعیتی  وقانع نگهداشتن آنها ن حقوق وآزادی های مردمگذاشتن قوانین سخت وسفت ومحدود کرد

اهداف توسعه طلبانه  وتجاوزواشغالگریهای  رپیشبردمنظواستفاده می کنندودرسطح جهان بکه قراردارند، 

اشغال نظامی  وبه مستعمره کشیدن آن بارز مثال. ازآنها کارگرفته اند رهای مختلفنظامی درکشو
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این جنگ استفاده کرده اند. هاازآن "2588سپتمبر 88است که بعد ازحادثه "رافغانستان طی هفده سال اخی

خواند ودرجهت سلطه برجهان درآغازقرن بیست ویکم « جنگ بی انتها» که جورج بوش آن را 

ا بدرافغانستان نگ سال ج درجریان چهاردهتوجه کنید: « معما»به اینآغازگردید تا کنون ادامه دارد. 

   وداعش کنون طالبانارنیروهای نظامی دولت دست نشانده هزا 555حدود امریکا وناتووهزارارتش  825

رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا  دانفوردجوزف ند. خاک افغانستان کنترول ونفوذ داری ازنیمبه 

حل نظامی برای پایان جنگ ه :" رادرکانادا گفت 2581نوامبر 1بتاریخ هایفاکس" نشست بین المللی "در

تن منافع واشنگ". اوهمچنین گفت :" شکست ناپذیراست فغانستان وجود ندارد وگروه طالبان برای فعال  درا

کرد که:" ر". ونیزاوتکرادرازمدت خواهیم داشتب آسیا دارد وما دراین منطقه حضوردرازمدت درجنو

زمتیس" "جیم".به تعقیب او" طالبان اکنون درجنگ شکست نخواهند خورداین منصفانه است که بگوئیم 

ید ارتش امریکا با" می گویند:  که  رباره این خواست طالبانددرپاسخ یک خبرنگاروزیردفاع امریکا 

ین گفته ا ما ازافغانستان نیست". ح با طالبان به معنای خروجصل" :گفت  "دخاک افغانستان را ترک کن

شان ران وداعش امپریالیستهای امریکائی وناتوبا طالبان «جنگ»ومنظور ماهیتو ها بوضوح چگونگی

ه ب امریکا وحفظ پایگاه های نظامی اشارتش  بیانگراهداف پنهانی امریکا درباقی ماندنازجانبی داده و

وصیات فاشیستها یکی ازخصاست.  ومنطقه درافغانستانبرای درازمدت  «جنگ با تروریسم» بهانه

ریالیسم  سکه امپاکنون که وجه فاشیستی  .نمی کنند ان را پنهانش " یتی برخی "اهداف مخفاینست که ح

 ه علنی بیان می کند.مسایل را بگون قراردارد برخی دولتی برهبری ترامپ درامریکا دررأس قدرت

را  (موش وگربه " " بازی«)جنگ ضد تروریستی»این آن " ناتو"امپریالیستهای امریکائی ومتحدین 

 بعد ازهفده سال  جنگ با طالبان بازهم اکنون الزم داشته باشند ادامه میدهند. تا زمانی که درافغانستان 

حسب راگ مریکاامپریالیسم ا. است« مرکزتروریسم اسالمی» پاکستانبقول خود آنها افغانستان بعداز

لت دورادروآن کرده « صلح»  "هللابرهبری "مالهیبت طالبان امارت اسالمی ازبا یک جناح  صوابدیدش

 جنوب آسیا منطقهدردرافغانستان و به همین منوالجنگ مورد نظرشان  د، بازهمدست نشانده سهیم ساز

برای اهداف بعدی  ن گروه های اسالمی وسیله ایای نیروهای جنگی مجرب. زیرا یافت ادامه خواهند

 خاکروسیه ومناطق مسلمان نشین درخاک امپریالیسم فدراسیون جنگهای چریکی درگسترش آنها، 

ان مردم افغانست .د بودنخواهریالیستی امریکا امپابرقدرت رقبای بزرگ سوسیال امپریالیسم چین 

لخوش د ی امریکائی ودولت دست نشانده وامارت اسالمی طالبان بین امپریالیستها« صلح»هرگزنباید به 

 دوشرایط خفقان واستبدادوران حکومت وحشت وقرون وسطائی  خلق ستمدیده ومظلوم افغانستانکنند. 

ن آنها بی« صلح» دارند.  طالبان رابیاد " امارت اسالمی"جنایات هولناکدیگرو( ملی)شئونیستی وستم

معنای ب« صلح» است. ایندشمان ملی وطبقاتی خلق افغانستان از درحقیقت آشتی بین دسته بندیهای

تقویت تربیشآن را که  دولت مزدوربودهبه  قاتل مردم افغانستانودیگرازنیروهای ارتجاعی  جناحپیوستن 

همین بزدورودولت م" ناتو"ئی وامریکاهای امپریالیست باخاین وجنایتکار گلب الدین . چنانچه آشتیمی کند

زمینه همکاریهای همه مزدورمارت اسالمی طالبان با دولت زازصورت گرفت. پیوستن این جناح ا مبنا

 روهوگ "مال رسول"طالبان تحت رهبری جناح دیگر را برای دست نشانده  ازطریق دولتجانبه بیشتر

حامیان امارت اسالمی طالبان حضوربیش ازقبل) "القاعده "گروه و دولت اسالمی خراسان" -داعش" یها

کشتارخلق افغانستان دروحمالت جنایتکارانه آنها  هآماده  کرد درارگانهای مختلف دولت دست نشانده(

 همچنین با شرکت طالبان دردولت دست نشانده زمینه نفوذ وسلطه دولتهمچنان ادامه خواهد یافت.

ت خواسسیاست و واین ازجمله  بیش ازقبل مساعد ساخته پاکستان دردولت دست نشانده را ارتجاعی 

 امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وبرخی ازکشورهای عضو" ناتو" نیزمی باشد.

 جهت سرنگونیازافغانستان وپاکستان را "اسالمهای "لشکرهمین "ناتو"امپریالیستهای امریکائی و

تکه وپاره وتخریب  رانسبتا  آباد این کشور ؛انتقال دادندبه لیبی  2588درسال  قذافیحکومت معمر
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 را توسط ده کشورسوریهرا برباد دادند؛ به همین صورت  انسان زندگی میلیون هاتنوویران کردند، 

واره را آاین کشور ساکنان تن از بیش ازده میلیونتخریب وویران کرده و "لشکریان اسالمهاگروه از"

 واستبدادی البته که دولت ارتجاعیند)ا بقتل رسیده هفتصد هزارتن انسان بیگناهساختند وحدود

امپریالیسم فدراسیون روسیه ودولت ارتجاعی اسالمی ایران آن جنایتکار حامیانسوریه و وضدمردمی

همچنین .(سوریه وویرانی این کشورسهم بزرگی دارندهللا لبنان نیزدرکشتارخلق حزب تشکل ارتجاعی و

جنگ علیه »ه وعراق به بهانه سومالی، سوریبه کشور امپریالیسم امریکا پیاده کردن قوای نظامی

جهت وده ودرب خود آن وپرداخته ای ساختهکه درحقیقت  صورت گرفته استطی سالهای اخیر «تروریسم

گروه های اسالمی)طالبان  .دنعمل می کن جهان درکشورها ومناطق مختلف هاغارتگرانه آناهداف 

( شدیگرازاین قماگروه  وده ها، بوکوحرام ، گروه الشبابطالبان پاکستانی، القاعده، داعش، افغانستان

 یها هبه شیوپاکستان و عربستان سعودی،ترکیه، انگلستان، اتوسط سازمانهای جاسوسی امریک

ی ندهابانیرنگ وترفی که درتنگنا قرارمی گیرند شده ودرشرایطتسلیح وتمویل  ماهرانه ومخفیبسیار

این ه مکانهای امن جابجا می کنند. بآنهارا ازمحاصره نجات داده  وو مختلف به کمک آنها رسیده 

ده سوریه وعراق اتفاق افتادر« داعش -خالفت اسالمی»باجنگ اخیردرطی سالهای بارها موضوع 

امریکائی  همچنین درباره شیوه وزمان بمباران طیاراتافشا کرده اند.  را آن خبرنگارانوبرخی از

درعراق وسوریه صحبتهای « عشاد -خالفت اسالمی»وائتالف تحت رهبری آن برمواضع نیروهای 

 میکاروانهای نظانیروها و که طوری تنظیم وزمان بندی شده بودند باین عبارت که این بمبارانها می شد

 ی آنها مورد حمالت هوائیعقبه های کمترمهم کاروانهاویامترین تلفات رامتحمل شده اند ک داعش 

های درکشورحدود بیست سال اخیرطی "ناتو"وملکردارتشهای امریکاکه عقرارگرفته اند.خالصه طوری 

 مل  اینا تضعیف کای امریکائی ومتحدین آن درپی نابودی ویامپریالیستها ،نشان می دهدمختلف 

 ودهاین گروه ها ب "وکنترول دید"تحآنهامنظور بلکه ندوههای اسالمی وحشی وجنایتکارنیستگر

ا که طی این گروه ه .صورت گرفته استعناصرسرسخت وتسلیم ناپذیرآنها بعضی نابودی  لبتها.وهست

 ارتجاعی  به لحاظبیست سال اخیربکمک سازمانهای استخباراتی قدرتهای امپریالیستی ودولتهای 

اهی هم مند شده اند گمالی توانتسلیحاتی و جنگی وامکانات وتاکتیهای مهارتهای  نظامی وفراگیری فنون

درتهای با ق آنهارا با رابطه گیریشده وجهت گرفتن امتیازبیشتر "ناراض"ازحامیان امپریالیستی شان 

 ون روسیه یدولت امپریالیسم فدراس چنانکه درمنطقه "تهدید" می کنند. رقیب شان  امپریالیستی ودولتهای

 امارت بابا استفاده ازاین وضع طی سالهای اخیروسوسیال امپریالیسم چین وجمهوری اسالمی ایران 

 «نیادگراب»گروه های اسالمیبصورت عام البته .رده اندرابطه نزدیک برقرارکاسالمی طالبان افغانستان 

 صتا  ابرقدرت امپریالیستیوقدرتهای امپریالیستی خاتضادهای معینی بادولتهای کشورهای خودشان 

ل کامذیرهمدیگرنیستند که درپی نابودی اینها دشمنان آشتی ناپ د؛ لیکننداردرسطح جهان امریکا

 ستا طبقات ودسته بندیهای ارتجاعی خصلت تضاد بینهمان  آنهابین خصلت تضاد  همدیگرباشند.

اصتا  خ جنبشهای انقالبی پرولتریزمانیکه مسئله قدرت گیری  .آشتی پذیرمی باشد های وازجمله تضاد

 مسئلهوهمچنین در رژیمهای که با آنها مخالفت دارند ویا برخورد با درکشورهای اسالمی درمیان باشد

منافع واهداف مشترک اینها  آنها؛ومترقی  مبارزات آزادی خواهانه  وسرکوبستم واستثمارطبقات خلق 

مانی زالبته قرارمی گیرند.بین المللی باهم درهمسوئی واتحاددرکشورهای مختلف جهان ودرسطح دارند و

 دت یابدحیستی ودولتهای ارتجاعی قدرتهای امپریالو« ابنیادگر»تضادبین نیروهای ارتجاعی اسالمیکه 

انستان درافغ.بازاست همیشههادوباره بین آن؛ولی راه آشتی وتفاهم واتحادبرسرهم می کوبند

امارت اسالمی رژیم"باتهاجم نظامی "ناتو"وشهای امریکاکه ارتمیالدی زمانی(2558درسال)

" توره بوره" کوه را درغارهای "القاعده"طالب و هزارتن ازجنگجویانچند حدودو دادند سقوططالبان"را

 اسامه بن الدن هم، درحالیکه چندین تن ازرهبران آن ازجمله بودند یت ننگرهاربه محاصره گرفتهدروال

به  وعافیت با سالمت طوری یک جهت محاصره رارها کردند که همه آنها توانستند، هآنها بود درمیان
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ریک داین موضوع را در"ناتو"  ارتش فرانسه یکی ازافسران  . درهمان وقتپاکستان عقب نشینی کنند

شناسائی کرده اسامه بن الدن را  غارهای توره بورهدرمحاصره : "من چنین بیان کردمصاحبه 

 لیکن افسرامریکای دقیقا  هدف گرفته بودم؛دار با تفنگ دوربین ووی را  ودرتیررس من قرارداشت 

اعی ی ارتجسازمانهای جاسوسی قدرتهای امپریالیستی ودولتهاکرد".  اازفیرباالی اسامه بن الدن منعمر

طوری ماهرانه رابشر جنایتکاروضدوحشی وبااین گروه های جنگجوی اسالمی  ومعاملهروابط تأمین 

 نهاآ «روشنفکران» حتی واین کشورها الناس  عوامبرای  آنوفهم که درک کرده وانجام می دهند  تنظیم

 نند.می کپذیرفته وتکرار ه های امپریالیستی را دراین باره ت رسانینها همان تبلیغاوا آسان نیست

پول و نشانده با اسلحه دولت دست  ازافغانستان« شوروی» خروج خفتبارارتش سوسیال امپریالیسم اب

ی برخ وسازش با قوماندانهای «شوروی»نظامی وملکی دولت سوسیال امپریالیسم وحضورمستشاران

 خاد""ازطریق دولت دست نشانده  . باقی بمانددرقدرت سه سال دیگر -توانست دو ازاحزاب اسالمی

 های عدم تعرضپروتوکول و  گسترده داشتهنفوذ  دربین تعدادی ازاحزاب  اسالمیی قبل طی سالها

ب احزاقوماندانهای از دولت مزدورتعدادی بود.امضا کرده آنها جبهات جنگ با مخفیانه متقابل وهمکاری 

 قوماندانهاازبرخی اسالمی وجمعیت حزب اسالمی)گلب الدین(،له حزب وحدت اسالمی،ازجماسالمی 

 درجنگهای بین گروهی به سالح اینها  .تطمیع وجذب کرده بودبا پول وسالح را دیگر اسالمیاحزاب ی 

شان  رقبای جهت بمبباران مواضع کمکهای هوائی دولت مزدورگاهی هم به و وپول  زیاد ومهمات

نسبت به دیگراحزاب اسالمی   البته حزب اسالمی گلب الدین سالح وپول کافیداشتند.نیاز

 اتیاستخبارو "کمکهای" هوائی. اوعمدتا  ازی ودولتهای ارتجاعی  دریافت می کردازامپریالیستهای غرب

طه راب،  با دولت دست نشانده ازمعامله مخفی  حزب اسالمی )گلب الدین( دولت مزدوراستفاده می کرد.

ده دی وچنانچه داشتمدنظرنیزدرآینده زب ودولت با جناح)جناحهای( ازح رابیشتر نزدیک  وهمکاریهای

  وزیردفاع دولت مزدورعلیه داکترنجیب هللا  "تنیشهنواز جنرال"ناکام کودتای گلب الدین ازشد 

ابت : یکی رقندعلت عمده داشتدسه احزاب اسالمی جنگهای بین گروهی .کرد بطورگسترده پشتیبانی

 یا مناطقصل خیزوااراضی حجمله معادن وازتصرف مناطق مهم سرسالمی برادرونی گروه های 

ی  تا دردولت اسالمآنها بود. دوم تضعیف جناحی توسط جناح دیگربود  گروهی استراتِژیک برای اهداف

 ولپکه  براساس خواست دولت مزدورازتنظیمها وقوماندانهای بودوسوم آینده وزنه سنگین قدرت باشد 

مشتعل مورد نظرشان  عده ازقوماندانهایجنگ را باآن ا ت وسالح وکمک هوائی ازآن دریافت می کردند

اظ به لحیا رانده و داشت، که برای دولت اهمیت استراتیژیک شانتحت کنترول  مناطقکرده وآنهارا از

ارتش اشغالگرتسلیم شد جنگ را ساما" به دولت مزدوروچنانچه زمانیکه " نظامی آنهارا تضعیف کنند.

 اسالمی درشرق شهرهرات آغازکردتنظیم حزب اسالمی گلب الدین درکابل وپروان وبا جمعیت با

 .اشغالگرحایزاهمیت بود بیرون راندمناطق که برای دولت مزدوروارتش ازاین یروهای این تنظیمهاراون

براین اساس توانست  عمدتا  ه سال اخیرحیاتش س-دوطی  احمدزی دولت پوشالی برهبری نجیب هللا

که تسلیم دولت مزدوروارتش  مربوط به احزاب اسالمی جبهات جنگازجمله سرپا نگهدارد.دراخو

ارتش بگونه علنی بامیالدی  8115سال ازکه بود برهبری احمد شاه مسعود" شورای نظار" اشغالگرشد

احمدشاه مسعود پروتوکول عدم تعرض امضاکرد که تا آخربه آن متعهد ماند. مزدور اشغالگرودولت

حمدشاه ا تسلیمیدر ،ندداشتگلب الدین کسب قدرت سیاسی رقابت شدیدی باکه دروبرهان الدین ربانی 

، به دشمنان عمده خلق افغانستانقوماندانهای "جمعیت اسالمی" ازدیگرورابطه مخفی عده ای مسعود

یالنه ذل سعودماحمد شاه . نداشتنظردمد نیزآینده را درمسئله همکاریهای بیشتر عالوه براخذ پول وسالح

خوانده «قهرمان ملی»یسم اوراارتجاع وامپریالخاینانه به دشمنان عمده خلق تسلیم شد واکنون و

کابل به مرکزشمال کشور مهم وحساس راه استراتیژیکشاهند. اوسرائی می کن صف اومدیحهودرو

ین ترکمباتوانست دشمن که  نگهداشتبازامن  ومرورارتش اشغالگرودولت مزدوربگونهعبور رایراب
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 ضروریاتوسایر مواد غذای،موادسوختنظامی، مهماتسنگین،ماشین آالت، اسلحه هزینه حمل ونقل

ازاین طریق  درجهت سرکوب وکشتارخلق افغانستان نظامی رابرای ارتش ودولت دست نشانده اش

 که درجنگ افغانستان «شوروی» سوسیال امپریالیسم دولت ارتش. عده ای ازجنرالهای سازد فراهم

س رئی نجیب هللاو ایش کرده اندستشرکت داشته اند درخاطرات شان  ازاحمدشاه مسعود  کشتارمردم و

را برای  مزدور " وزارت دفاع دولت:افشا کرد که نیزاش  پوشالی حکومتاخیر درماههایدولت مزدور

  ".منتظرمانده استاوسعود اختصاص داده وسه ماه برای م

وشریان  آغازگردید8118 - 8111 هایسالدر«شوروی»امپریالیسمروسه فروپاشی سوسیال پزمانیکه 

 ریع گردیدتسدرکابل  پوشالی فروپاشی دولت ،قطع شدشان بادار ازجانبهم حیاتی دولت پوشالی درکابل 

ود شگفته می  مپریالیسم است.استعماروااین سرنوشت محتوم همه گروههاونیروهای ضدمردمی ونوکرو

تعلقات ملیتی وقومی  براساس ودولت حزب جناحبودند که هرکه باداران روسی به آنها توصیه کرده  

گفته شد که درزمان همچنین د! نده شونیبا گروه های اسالمی متحد شده ووارد دولت اسالمی آ شان

 ابل(کمزدوردر قیم دولتمنحیث )«شوروی»بین دولت سوسیال امپریالیسم «ژنیو معاهده صلح»امضای 

 ولتبه رهبری دامپریالیستهای غربی  ؛قیم احزاب وتنظیمهای اسالمی(منحیث )وامپریالیستهای غربی

این وعده را داده بودند که گروه های اسالمی مصئونیت اعضای حزب  «شوروی» سوسیال امپریالیسم

تعداد  کیل دولت اسالمیوتش اشی دولت پوشالیدیده شد که با فروپودولت پوشالی را تضمین می کنند. 

ملیتی وقومی شان  با  اتدولت مزدوربراساس تعلق «خاد»اعضای و اعضای ملکی وعسکریزیادی از

اسالمی برهبری صبغت دولت . ووارد دولت اسالمی شدندمتحد شده  مختلف حزاب وتنطیمهای اسالمیا

اران وجنایتک ملیشه ایپرچمی،«خلقی»جنایتکاران«عفوعموی»نوکراستعماروامپریالیسم هللا مجددی

دولت دست نشانده امپریالیستهای امریکائی «پارلمان»بهمین ترتیب صادرکرد.را احزاب اسالمی

تمام جنایتکاران وقاتلین مردم  « عفوعمومی»و"ناتو"برهبری حامدکرزی مزدورامپریالیسم واستعمار

این باندهای  وکدرهای رهبرانتن از ده هاهمچنین «. قانونیت بخشید» افغانستان طی دهه های اخیررا 

اروپائی وامریکای درکشورهای «خاد» حزب مزدورومامورین اعضایتن ازجنایتکاروچندین هزار

امارت با  پرچمی ها «خلقی»جناح های از شمالی ودیگرکشورهای سرمایه داری پناهندگی گرفتند.

تحد شده ماسالمی ازجمله پاکستان وعربستان  این نوکران امپریالیسم ودولتهای ارتجاعی طالباناسالمی 

، میپرچ« خلقی»اتحاد باندهای جنایتکارجنگیدند. ی وعلیه دولت اسالمی برهبری برهان الدین ربان

بین این گروه های  خصلت تضادماهیت وبیانگر با گروه های اسالمی جهادی وطالبان «سازائی»

سم سوسیال امپریالیصورت با سقوط دولت مزدور باین .نوکرامپریالیسم  می باشد ارتجاعی رنگارنگ

 ته دردرون دولت اسالمی وچه درامارجنایات این باندهای خون آشام علیه خلق افغانستان چ «شوروی»

پرچمی ها درجنگهای « خلقی»گروه های شامل دردولت اسالمی بشمول لبان ادامه یافت. اسالمی طا

یادی موارد ز، انجام دادندان کابل راکشتند،غارت گسترده هفتادهزارتن ازشهرینه بین شان حدودغارتگرا

 وشهرکابل را بویرانه ای مبدل کردند. مرتکب شدند "مردم " ناموستجاوزبه 

 ،«ازائیس»پرچمی،«خلقی»باندهای همه  ،"ناتو"وتوسط امپریالیستهای امریکائی  رژیم طالبانسقوط با 

گروه های ،«ملتافغان »"جهادی"،حزب سوسیال دموکرات باگروههای وملیشه ای «زائیسف»

 وهودیگرگر"ساما"و«حزب همبستگی افغانستان-سازمان رهائی افغانستان»رویزیونیستی

ولت قرارگرفته ودرد" ناتو"امریکائی واشغالگرامپریالیستهای  بخدمتوطن فروش و ارتجاعیهاوعناصر

ن ووطجنایتکار باندهایجناحهای از شرکت کردند. شاه شجاع سوم( )کرزی  حامد شانده برهبریدست ن

 وداکترعبد هللابرهبری اشرف غنی )شاه شجاع چهارم( دولت پوشالی کابل پرچمی در« خلقی»فروش 

ه می خلق افغانستان اداموخیانت علیه جنایت  بهتا کنون سرسپرده امپریالیسم واستعمار، ان این نوکر

های وگروهدست نشانده ودولت "ناتو"امپریالیستهایوامریکاامپریالیسم ارتشهای اشغالگردهند.
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 هزارتن طی هفده سال اخیربیش ازیکصد"و"داعش"و"القاعده"طالبان  "امارت اسالمیومزدورارجنایتک

ا  مردم افغانستان خاصت تن را معلول ومعیوب کرده اند.ان هزارو ازمردم مظلوم افغانستان را بقتل رسانده

خاین وشوند وبیش ازاین فریب این همه باندهای جنایتکاروآگاه ی باید بیدارروشنفکران مترقی مردم

وقسم خورده اینها همه ازدشمنان خونخوارخارجی رانخورند.وغارتگرجنایتکار داخلی وامپریالیستهای

شی فرو ووطنوجنایت  اخیراینها جزقتل چهل سالخلق افغانستان هستند وچنانکه درفوق تذکاریافت طی 

 یناگرمردم افغانستان بهمکاری انجام نداده اند.کشوروویرانی وغارت ، تجاوزبه ناموس مردم ،ودزدی 

 "خورده وبه ناتو"راجنایتکارامریکائی و" وامپریالیستهایگروه های جنایتکار منوال فریب این

 ازاین طریق که ندوش کنند ودچاراین خیال باطل شوهای نمایشی وقالبی آنها دلخانتخاباتکلیپتوکراسی" و

بقاتی طخصلت ؛ این خواب وخیالی بیش نیست. ماهیت وازاین پرتگاه نجات حاصل کنند  ستخواهند توان

 خاین ووطن فروشهای جنایتکار،واین همه گروهطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادرامپریالیستها و

بسته او وستم وکشتارخلقهای زحمتکش به استثماروغارتآنها یات طفیلی وننگین.حهرگزتغییرنمی کند

گروه های « مترقی»شعارهای بظاهرنباید فریب  وروشنفکران مردمی توده های خلقهمچنین است. 

سازمان انقالبی »،«حزب همبستگی افغانستان-افغانستانسازمان رهای »رویزیونیستی ازجمله 

ها این همسنخان آنهارا بخورند،ودیگر« گریسوسیالیستهای کار»،«ادامه دهندگان-ساما»،«افغانستان

ع وشرایط اوضاعی خلق افغانستان ازاین واقیگانه راه نجات . افغانستان هستند دشمنان نقابدارخلقازجمله 

  .م( می باشد -ل -مانقالبی پرولتری) واقعا   یک حزبهبری مبارزه انقالبی ومترقی تحت روحشتبار

 ودولت دست نشانده!"ناتو"امریکائی واشغالگر برامپریالیستهای مرگ -

جهادی، ، ، ملیشه ای«سازائی»پرچمی،«خلقی»ووطن فروش برباندهای جنایتکار مرگ -

 این قاتلین مردم افغانستان!  و"القاعده" "داعش،"طالب

 مرگ برامپریالیسم بین المللی وارتجاع همدست آن! -

 !مترقی خلق افغانستانپیروزباد مبارزات انقالبی و -
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 ( ) پوالد

  

 

     

 

 

  

 

 

 


