فاجعه  26سرطان سال 1352
چهل ودوسال قبل کودتای نظامی برهبری سردارداود انجام شد .عاملین اصلی این کودتا افسران وابسته
به شاخه های «خلق» وپرچم ازحزب رویزیونیست «دموکراتیک خلق» بودند وعده ای دیگری
ازافسران ناراضی درارتش نیزازآنها حمایت کردند .چنانکه ازماهیت طبقاتی وشیوه حرکتهای کودتائی
پیداست؛ داود منحیث عضوی ازدربارسلطنت دررأس طبقات حاکمه ارتجاعی فئودال وبورژوازی
کمپرادوربوروکرات بااقدامی غافلگیرانه (درغیاب ظاهرشاه ) اورا ازقدرت خلع کرده ونظام سلطنت
را به نظام جمهوری تغییرنام داد .داود کودتایش را« انقالب» خوانده ووعده ای انجام رفورمهای را
برای مردم افغانستان داد .باندهای «خلقی» پرچمی که قبل ازکودتا نقش ستون پنجم را دردولت" ظاهر-
داود" بازی می کردند ،حدود نیمی ازاعضای کابینه "جمهوری" داود را تشکیل داده وبه همین صورت
اعضای این حزب رویزیونیست ومزدورسوسیال امپریالیسم «شوروی» درتمام بخشهای «دولت
جمهوری»عمدتا درارتش ،پولیس ودستگاه پولیس مخفی درمرکزووالیات جابجا شدندوعالوه بروظایف
دولتی شان بنفع رژیم جاسوسی می کردند .اگرظاهرشاه خط مشی سیاست خارجی اش را «حفظ
موازنه بین غرب و شرق» می خواند؛ داود خط مشی سیاست خارجی اش را عمدتا ً بجانب نزدیکی
واتکاء هرچه بیشتربه ابرقدرت سوسیال امپریالیستی« شوروی» اعالم نمود .زمینه های نزدیکی داود
به دولت «اتحاد شوروی» سوسیال امپریالیستی دردورصدارت وی بوجود آمده وگسترش یافت .دولت
افغانستان درنیمه دوم دهه پنجاه قرن بیستم طالب« کمکهای» اقتصادی ،نظامی وتخنیکی ازدولت اتحاد
«شوروی» وقت شد وآن دولت مبلغ یکصد میلیون دالربشکل قرضه ،اعتباردراجرای برنامه های
انکشافی دولت وعده داد ،بعبارت دیگردرعرصه های مختلف درافغانستان سرمایه گذاری کرد .ازآن
ببعد ارتش افغانستان ازناحیه تأمین اسلحه وتربیت نظامی افسران تقریبا ً بطورکل وابسته به دولت
«شوروی»گردید .ورودسرمایه های سوسیال امپریالیستی درواقع آغازوابستگی همه جانبه وتأمین
سلطه اقتصادی ،سیاسی ،نظامی وفرهنگی وغارت منابع کشورتوسط این دولت بود .سوسیال امپریالیسم
«شوروی» قبل ازهمه برای تفحصات واستخراج منابع گازوبهره برداری ازآن کارراآغازکرده
وگازافغانستان که درمنطقه دارای کیفیت نسبتا ًعالی است به قیمت خیلی نازل ،حتی سه برابرکمترازنرخ
ین المللی غصب میکرد .ونیزدرعرصه تبادله تجارتی تعامالت کامالً نابرابروظالمانه بنفع
اتحاد«شوروی» برقراربود ودولت افغانستان قدرت کمترین اعتراض دربرابراین غارتگری منابع
وسرمایه های "ملی" کشوررادربرابرحامی سوسیال امپریالیست اش نداشت.
باورود «متخصصین» وکارمندان«اتحاد شوروی» به افغانستان،عالوه برمامورین سفارت « شوروی»
درکابل مامورین دستگاه جاسوسی(ک گ ب وجی .آر.یو) زیرنام مستشاران نظامی ،تخنیکی وکارکنان
عرصه های دیگربه افغانستان آمده وتقریبا ً درتمام بخشهای دولت نفوذ داشتند .سلطه اقتصادی ،سیاسی،
نظامی وفرهنگی سوسیال امپریالیسم «شوروی»نسبت به امپریالیستهای غربی هرچه بیشتردرافغانستان
گسترش یافت .همچنین سوسیال امپریالیسم« شوروی» حمایت سیاسی اش را ازرهبران دولت افغانستان
درمورد "مسئله پشتونستان" ابرازداشت .ازآنجاییکه " قضیه پشتونستان" منحیث یک مسئله مهم
درسیاست خارجی دولت افغانستان مطرح بود؛ لذا دولت « شوروی» خواست تا درمجامع بین المللی
عمدتا ً سازمان ملل متحد ازآن منحیث اهرم فشاری علیه دولت پاکستان وحامیان ومتحدین آن
درپیمانهای نظامی منطقه ای "سینتو" و"سیاتو"،دولتهای امریکا وانگلستان درمنطقه وسطح بین المللی
استفاده نماید .واین اقدام دولت « شوروی» به هیچ صورت دفاع ازخواست ملی وسیاسی برحق خلقهای
پشتون وبلوچ ساکن درآن طرف "خط دیورند" نبود .به همین صورت دولت افغانستان از"مسئله
پشتونستان" عالوه براعمال فشاربردولت پاکستان درسطح بین المللی ،درجهت اغوای توده های خلق
ملیتهای پشتون وبلوچ درآنطرف «خط دیورند» وتوده های ملیت پشتون درداخل کشورنیزاستفاده می
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نمود .وساالنه مبلغ هنگفتی ازبودجه دولت را برای تعدادی ازخوانین وسران قبایل واقوام ملیتهای
پشتون وبلوچ درآنطرف «خط دیورند» وبرنامه های تبلیغاتی درباره" قضیه پشتونیستان" هزینه می
کرد .لیکن طی چند دهه کوچکترین کارمؤثری درجهت رسیدن خلقهای تحت ستم پشتون وبلوچ به حق
تعیین سرنوشت وحق خودارادیت آنها انجام نداد وچنین انتظاری ازاین نظام ارتجاعی وضدمردمی
وابسته امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم نمی رفت.
دردهه چهل خورشیدی به اثربرنامه های اقتصادی ضد ملی وضد منافع توده های خلق زحمتکش نظام
سلطنت وشدت استثماروستم فئوداالن وخوانین برتوده های دهقانان فقیروبیزمین وشبانان
واستثماروغارتگری سرمایه های کمپرادوروبوروکراتیک وسرمایه های امپریالیستی وسوسیال
امپریالیستی کمرطبقه کارگرودهقان وسایرزحمتکشان را خم کرده ومضافا ً خشکسالیهای پیاپی درنیمه
دوم دهه چهل خورشیدی وپائین آمدن سطح تولید غله ونابودی صدهاهزاررأس گوسفندوبزوسایرمواشی
مردم ،منجربه وسعت دامنه فقروگرسنگی وخانه خرابی صدها هزارازفامیلهای دهقان وشبان
کشورخاصتا ً دروالیات غربی وشمال غربی کشورگردیده وعالوه برآن بحران اقتصادی درین دهه
بصورت عام وضع معیشتی میلیون ها تن ازتوده های خلق رابه حالت اسفباری رسانده بود .اما
دربارسلطنت وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربه غارت منابع کشورودسترنج توده های خلق
مشغول بوده وبا بی تفاوتی شرم آوری نظاره گروضعیت رقتبارآنها بودند .این وضعیت تضاد بین توده
های خلق وطبقات حاکم ارتجاعی وحامیان امپریالیست وسوسیال امپریالیست آنهاراتا حدی تشدید کرده
بود .لیکن درآن اوضاع وشرایط یگانه سازمان انقالبی پرولتری کشور" سازمان جوانان مترقی"
و جنبش توده ای تحت رهبری اش بنام " جریان دموکراتیک نوین" به دالیل مختلف ازجمله سرکوب
این جنبش انقالبی طی یک توطئه مشترک دولت خاین وضدمردمی وباندهای ارتجاعی اسالمی مزدور
امپریالیستهای غربی نتوانست با استفاده ازآن شرایط عینی مساعد درجهت مهیا کردن شرایط ذهنی
درجامعه زمینه بسیج وسازماندهی توده های خلق منجمله دهقانان فقیروبیزمین رامهیاکرده وشکل عالی
مبارزه انقالبی رادردهات کشورعلیه نظام ستمگرغداروضد مردمی آغازنماید .ویکی دیگرازعلل آن
این بود که اپورتونیستهای درون سازمان جوانان مترقی منجمله جناح سنتریستی وجناح اکونومیستی
این سازمان راازدرون به فساد وانحالل کشانده وآن جنبش عظیم توده ای رادچارفروپاشی کردند.
وازجانب دیگرباندهای رویزیونیست وضدانقالبی «خلقی» پرچمیها این نوکران سوسیال امپریالیسم «
شوروی» با بکاربرد کلمات وجمالت بظاهر« مترقی» توده های خلق رامتوهم واغوا کردند.ونیزدرآن
شرایط بین امپریالیستهای غربی دررآس آن ابرقدرت امپریالیستی امریکاوابرقدرت سوسیال
امپریالیسم«شوروی» دررأس بلوک سوسیال امپریالیستی شرق برسرتسلط برافغانستان ومنطقه رقابت
شدیدی وجود داشت .وهردوجناح امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی ازطریق عمال شان درداخل
وخارج دولت درجهت تطبیق نقشه ها وبرآوردن اهداف غارتگرانه ای شان تالش می کردند .ودیده شد
که جناح سوسیال امپریالیسم « شوروی» طی یک کودتای نظامی توسط عمالش ،باندهای رویزیونیست
«خلقی» پرچمی برهبری داود برافغانستان مسلط گردید وجناح امپریالیستهای غربی ازطریق نیروهای
ارتجاعی اسالمی منجمله گروه "اخوان المسلمین" بنام"سازمان جوانان مسلمان"(نمایندگان طبقات
مالک وتاجران کمپرادور)درتضعیف دولت جمهوری داود فعالیتهایش راشدت بخشیده وبه چند مورد
حرکت مسلحانه درمناطق مختلف کشوراقدام کردند که سرکوب گردیدند .مطلب دیگراینکه :کودتای 26
سرطان درزمان وشرایطی صورت گرفت که داکترفیض احمد سازمان جوانان مترقی وجریان
دموکراتیک نوین رامتالشی کرده وضربه شدیدی به جنبش انقالبی کشورواردآورد .اوذخیره غیرمستقیم
استراتژی کودتا بوده ومنحیث فاکتورمستقیم ثبات دهنده اوضاع وقدرت کودتای  26سرطان نقش
ایفاکرد.
داود درروزاول کودتایش شیادانه وکاذبانه جهت فریب توده های عوام از«سعادت آینده مردم
افغانستان ودموکراسی واقعی ومعقول که براکثریت مردم خدمت نماید» صحبت نمود؛ لیکن درعمل
بجای سلطنت مطلقه "جمهوری مطلقه" رااعالم کرده وبیش ازقبل شرایط استبداد واختناق رابرجامعه
حاکم کرده وهرنوع فعالیت سیاسی آزادی خواهانه ومترقی را درکشورممنوع کرد .داود درعرصه
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اقتصادی صحبت از« اقتصاد رهبری شده» داشت وبا طرح وتطبیق برنامه های رفورمیستی دیکته شده
ازجانب سرمایه های سوسیال امپریالیسم شوروی و«تقویت سکتوردولتی» وطرح برنامه « مالیات
مترقی» اززمینداران بزرگ وبا اتکابه« کمکهای» ابرقدرت سوسیال امپریالیستی« شوروی» (که داود
وباندهای پرچمی «خلقی» خاینانه آنرا« دوست » مردم افغانستان جا میزدند) سعی کرد تا پایه های
رژیمش را مستحکم کند .رژیم جمهوری داود باوابستگی وسرسپردگی شدیدش به سوسیال امپریالیسم
«شوروی» طی حدود پنج سال نتوانست اقدام مؤثری درجهت تقویت وثبات اقتصادکشوروبهبود شرایط
زندگی رقتبارتوده های مردم بنماید .مهمترین اقدام داود کسب موافقت دولت پاد شاهی ایران درجلب
نیروی کارارزان خلق کشوربود وباین صورت صدها هزارتن ازکارگران ودهقانان فقیرکشوربرای
فروش نیروی کارشان عازم کشورایران شدند که مورد استثمارشدید وبیرحمانه سرمایه های
کمپرادوری ایرانی قرارگرفتند .واین کارتوانست مؤقتا ً تاحدی ازشدت بیکاری ووخامت فقروتنگدستی
بخشی ازتوده های مردم بکاهد.همچنین داود سعی میکرد تا همزمان با برخورداری ازحمایت باندهای
مزدورخلقی پرچمی درجهت تقویت رژیمش ،گروه دیگری ازهوادارانش رانیزدرجامعه تشکیل دهد.
اوتشکلی بنام «حزب انقالب ملی -ملی غورزنگ» تشکیل کرده وعناصری فرصت طلب ومنفعتجواز«
روشنفکران» وتحصیل کرده هارادرآن جمع کرد.اماتعدادزیادی ازاعضای حزب وی راهمین باندهای
مزدورخلقی پرچمی تشکیل میدادند .داودمنحیث نماینده طبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی بوروکرات
کمپرادوردررأس دولت جمهوری قرارداشت .اوبا افکارشدیدشئونیستی اش درجهت فریب توده های
خلق ملیت پشتون همیشه پرچم ناسیونال شئونیسم طبقات ارتجاعی ملیت پشتون راتکان میداد.
داود به روال نیرنگهای گذشته خاندانی اش جهت حفظ موقعیت وبقای قدرت دولتی خودبه ترفند « لویه
جرگه» فرمایشی این نهادقبیله ای فئودالی وغیردموکراتیک که کمترین اراده مردم درآن دخیل نبوده
ونیست  ،متوسل شده وتداوم ریاست اش را بردولت ازاین طریق « مشروعیت» داد .اعضای باندهای
پرچمی خلقیها ازمردوزن درروز  10دلوسال 1355درمحل برگزاری"لویه جرگه" با «رهبر انقالب»
خواندن داودبرای اوهورامیکشیدند .ولی این رویزیونیستهای مزدوریک سال وچند ماه بعد (  7ثورسال
)1357به فرمان بادارخارجی شان ولینعمت وحامی داخلی شان راباتمام اعضای فامیل وی به گلوله
رژیم تحت رهبری داودهیچ اقدام مؤثری
بسته وکشتندوقدرت دولتی راتصاحب کردند.ازآنجاییکه ِ
درجهت بهبودشرایط زندگی مردم انجام نداد،هرروزبرمیزان نارضائی مردم وخرابی وضعیت
اقتصادکشورافزوده میشدوداودجهت تقویت واستحکام پایه های اقتصادی وسیاسی رژیمش دراواخر
سال  1356سیاست خارجی اش را تغییرداده وجهت جلب حمایت سیاسی و«کمکهای» مالی
واقتصادی،جلب سرمایه گذاریهای امپریالیستهای غربی منجمله ابرقدرت امپریالیستی امریکا تماسهای
را با دولتهای دستیارمنطقه ای امپریالیستهای امریکائی واروپائی منجمله شاه ایران،شاه عربستان
سعودی ودولت مصربرقرارکرده ووعده ای مبالغ نسبتاًبزرگی سرمایه گذاری ازجانب آنهاخاصتاًشاه
ایران دریافت کرد.اماازآنجاییکه باندهای مزدورخلقی پرچمی درتمام بخشهای دستگاه دولت
خاصتاًارتش ،پولیس وپولیس مخفی(«مصئونیت ملی»)رژیم نفوذداشتند وگذشته ازآن عده ای ازعمال
دولت «شوروی » که ظاهراً خارج ازحلقه تشکیالتی «حزب دموکراتیک خلق» بوده وبنفع این دولت
فعالیت میکردندنیزدردولت داود جابجاشده بودند ،ازجمله محمد حسن شرق ("کرباس پوش برهنه
پا")ومحمدخان جاللراین وطنفروشان وجاسوسهای"ک گ ب"ازجمله نزدیکترین افرادبه داود بودند که
همه حرکات واقدامات اورا تحت نظرداشتند .وباین صورت داود نتوانست تصامیمش را برای رسیدن
به هدف ،فاصله گرفتن ازسوسیال امپریالیسم« شوروی» وبرقراری روابط نزدیک وسرسپردگی به
امپریالیستهای غربی عملی سازدوطی یک کودتای خونین رژیمش سرنگون گردیده وبااعضای خانواده
اش بقتل رسیدند.
کودتای سیاه  7ثورسال  1357خورشیدی که توسط افسران عضو« حزب دموکراتیک خلق» وبه کمک
مستقیم"ک گ ب وجی آریو"انجام شد ،نه براساس اراده وحرکت مستقالنه باندهای رویزیونیست خلقی
پرچمی بلکه بدستورومطابق به استراتژی منطقه ای واهداف توسعه جویانه جهانی سوسیال امپریالیسم«
شوروی» بود .وقوع این کودتا ازیکطرف نتیجه ای تشدید تضاد بین داود ودولت «شوروی» وباندهای
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خلقی پرچمیها وازجانب دیگرنتیجه حدت تضادورقابت بین ابرقدرت سوسیال امپریالیسم شوروی
وابرقدرت امپریالیستی امریکابرسرتسلط برافغانستان ومنطقه بود .کودتای سیاه وفاجعه بارهفت
ثورسیاه روزها وفواجع ننگین دیگری را درپی داشت که تا کنون ادامه دارد ودرهمه فجایع وجنایات
بعدی آن باندهای رویزیونیست ومزدورخلقی پرچمی بگونه مستقیم دست داشته ودارند .این
رویزیونیستهای جنایتکاروخاین دردوران حکومت ننگین شان جنایات واجحافات سهمگینی راعلیه خلق
کشورمرتکب شده ودستهای سیاه وپلیدآنهاتامرفق به خون صدهاتن ازاشخاص انقالبی ومترقی
وآزادیخواه وهزاران تن ازخلق مظلوم وستمدیده افغانستان آلوده است .زمانی رژیم این غالمان حلقه
بگوش کرملین درزیرضربات جنگ مقاومت خلق افغانستان درپرتگاه سقوط قرارگرفت ،سوسیال
امپریالیسم « شوروی» برای نجات حکومت پوشالی وحفظ منافعش درافغانستان ومنطقه ،بتاریخ 6
جدی سال  1358افغانستان راوحشیانه مورد تهاجم نظامی قرارداده وبا ارتش یکصد وبیست هزارنفری
آنرا اشغال نظامی کرده وبه مستعمره کشید .سوسیال فاشیستهای روسی ورژیم باندهای آدمکش خلقی
پرچمیهاآنچه درتوان داشتند درکشتاروسرکوب خلق افغانستان وویرانی کشورانجام داده وحدودیک ونیم
میلیون تن ازمردم ماراکشتندوبه همین تعدادرامعلول ومعیوب ساختند ؛ ولی نتوانستند این خلق آزادی
خواه ووطن دوست راواداربه تسلیم نمایند .لیکن درعدم توانائی نیروهای انقالبی ومترقی
کشوردررهبری مبارزات آزادی خواهانه توده های مردم ومضافا ً خیانت رویزیونیستهای «سازمان
رهائی» سلف « سازمان انقالبی» واپورتونیستهای تسلیم شده« ساما» به جنبش انقالبی ومبارزات
آزادی خواهانه خلق کشور،زمینه برای باندهای ارتجاعی اسالمی جنایتکاروخاین این مزدوران
امپریالیستهای غربی ونوکران دولتهای ارتجاعی منطقه مساعد گردید تا رهبری جنگ مقاومت توده
های مردم را بدست گرفته وجنگ مقاومت عادالنه وبرحق آنهارادرجهت منافع خود وباداران خارجی
شان به شکست کشاندند.
باشکست نظامی ارتش متجاوزروسی وسقوط دولت مزدورآنها وفروپاشی اردوگاه سوسیال امپریالیستی
باندهای خلق وپرچم برباداران روسی شان نفرین فرستاده وبه اسالم پناه برده وبراساس تعلقات ملیتی
شان باگروه های ارتجاعی اسالمی جنایتکاروخاین همسنخ شان متحد شدند .این واماندگان سوسیال
امپریالیسم« شوروی» که خون صدها هزارتن ازمردم افغانستان ازچنگالهای آنها می چکد بروفق
ایدئولوژی وسیاست ضدانقالبی وضدمردمی وبرمبنای خوی وخصلت اپورتونیستی ومزدورمنشانه شان
به ستایش امپریالیستهای غربی پرداخته وبا صد"توبه واستغفار"وخوشخدمتیهای غالمانه الطاف
آنهاراجلب کرده وقالده خدمتگذاری آنهارا برگردن انداختند .این جانیان خونخواربا گروه های ارتجاعی
اسالمی جنایتکارمتحد شان دردولت اسالمی شنیع ترین جنایات وتجاوزات راعلیه خلق افغانستان انجام
داده ودرکشتاربیش از( )60هزارتن ازباشندگان شهرکابل مستقیماًسهم داشتند.این جنایتکاران حرفه ای
واین وطن فروشان فرومایه وبی آزرم باگروه ارتجاعی اسالمی طالبان نیزمتحد شده ودرجهت
تشکیل وتقویت امارت اسالمی قرون وسطائی طالبان خون هزاران تن ازمردم ما را ریختند.
باتهاجم نظامی غارتگرانه ووحشیانه امپریالیستهای امریکائی ومتحدین آن درناتوبه افغانستان وسقوط
رژیم طالبان واشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشورواسارت توده های خلق؛ بخشی ازباندهای
پرچمی خلقی درترکیب نیروهای " ائتالف شمال" به خدمت نیروهای اشغالگرقرارگرفته ودرجنگ
زمینی درسقوط رژیم طالبان سهم گرفتندوباتشکیل دولت دست نشانده استعماربعد ازکنفرانس"بن"همه
بخشهای باندهای خلقی پرچمی،سازائی،سفزائی وگروه های رویزیونیستی وتسلیم طلب دیگرمانند «
سازمان رهائی» و« ساما» درکنارگروه های اسالمی وملیشه ای وتکنوکراتهای وطنفروش وخادم
امپریالیسم واستعماردردولت دست نشانده برهبری کرزی مزدور(اشاه شجاع ثالث) شرکت کردند .وطی
چهارده سال اخیردررکاب ارتشهای اشغالگربه کشتارخلق وویرانی کشورادامه میدهند .ولی این خود
فروخته های سفله وپست فطرت با کمال بی شرمی اکنون سردارداود را"شهید"خوانده ودروصف وی
مدیحه سرائی می کنند.
مردم افغانستان خاصتا ً روشنفکران مترقی ازنسلهای جدید کشورباید تاریخ سیاه جنایات هولناک این
همه باندهای خود فروخته ووطن فروش را مطالعه کرده وچهره های پلید وننگین آنهارابرای توده
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های خلق مظلوم وستمدیده افغانستان معرفی کنند .گرچه با تشکیل دولت مستعمراتی که همه گروه های
جنایتکاروقاتل مردم افغانستان درچهاردهه اخیردرآن شرکت دارند ومطالعه تاریخ سیاه وننگین
چهاردهه اخیروکارنامه های جنایتبارشان رادرمکاتب ودانشگاه ها(پوهنتون ها) خاینانه ممنوع قرارداده
وآنرا ازطریق پارلمان استعماری « قانونیت» دادند وباین صورت نسلهای جدید کشوردرباره تاریخ
جنایات واجحافات ووطن فروشیهای این باندهای مزدوردربی اطالعی کامل قرارگرفتند .ولی این
مزدوران استعماروامپریالیسم کورخوانده اند وبدانند که با این رذالتها وترفندهانمی توانند برروی تاریخ
سیاه وننگین شان پرده اندازند وجنایات وخیانتهای شان راازدیدمردم افغانستان پنهان کنند .واین وظیفه
ای همه گروه ها وافراد آزادی خواه ،میهندوست و مبارزکشوراست تا تاریخ جنایات این همه باندهای
مزدورامپریالیسم واستعمارخاصتا ً باندهای خلقی پرچمیها رابرای توده های مردم معرفی کنند .وافشای
جنایات گذشته وحال این گروه های جانی ومزدوراکه همین اکنون دردولت دست نشانده سهم دارند وبه
کشتاروجنایت علیه خلق مشغول هستند ازجمله وظایف آنهاست.خلق افغانستان باید هوشیارباشند که این
باندهای مزدوروجنایتکاربوسیله ای ماشین سرکوب دولتی وبرخورداری ازحمایت باداران امپریالیست
شان به اشکال وطرق مختلف ازآنها انتقام می گیرند .واین باندهای رهزن وقاتل مردم بدانند که خلق
افغانستان به آگاهی انقالبی خواهند رسید وبا سالح مبارزه انقالبی ،انتقام خون فرزندان شان را ازآنها
خواهند گرفت وآنها وباداران امپریالیست شان را بگورخواهند سپرد.
بیش ازسه ونیمه دهه است که افغانستان تحت سلطه استعماری مستقیم قدرتهای امپریالیستی
غارتگروجنایتکار(سوسیال امپریالیسم شوروی وامپریالیستهای امریکائی واروپائی) وسلطه دولتهای
ارتجاعی منطقه ،پاکستان وایران وحاکمیت مزدوران آنها قراردارد .باارزیابی ازاوضاع کنونی
افغانستان ،منطقه وجهان که توطئه گریها وتجاوزات مستقیم وغیرمستقیم ابرقدرت امپریالیستی امریکا
وامپریالیستهای اروپائی ومتحدین منطقه ای آنها به شکل جدیدی هرچه گسترده ترازسالهای قبل علیه
خلقها وملل تحت ستم درکشورهای شرق میانه وشمال افریقا درحال گسترش است .ونیزبا درنظرداشت
وسعت نفوذ اقتصادی وسیاسی سوسیال امپریالیسم چین درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره
درآسیا ،افریقا وامریکای التین وتشدید رقابت آن باقدرتهای امپریالیستی امریکائی واروپائی درسلطه
گری برجهان ،تیرگی روابط بین امپریالیستهای امریکائی واروپائی باامپریالیسم فدراسیون روسیه
واهداف سلطه جویانه دولت ارتجاعی هند درمنطقه؛ وضعیت فاجعه بارکنونی درافغانستان ومنطقه
برای سالیان دیگرادامه خواهد یافت.وتمام نیروهاوگروه های جنایتکارورهزن درداخل وخارج دولت
دست نشانده استعماروامپریالیسم که یکی ازفاسد ترین دولت درجهان است ازتداوم چنین اوضاعی
درکشورومنطقه نفع برده وبه ستمگری واستثماروحشیانه وسرکوب مردم وچپاول وغارت منابع
وثروتهای کشورادامه میدهند.و«جنگ زرگری» که امپریالیستهای امریکائی واروپائی با گروه های
ارتجاعی اسالمی القاعده وطالبان ،حقانی وگلب الدین طی چهارده سال اخیربراه انداخته اند وازجانب
دیگرتداوم جنگ با همین شیوه با نیروی اسالمی وحشی بنام داعش("خالفت اسالمی") که بخشی
ازتوطئه های جدید امپریالیسم امریکا ومتحدین آن درشرق میانه وسایرمناطق جهان می باشد ،تا سالیان
دیگرخلق افغانستان درآتش این جنگهای ارتجاعی وغارتگرانه خواهند سوخت .ودولت پاکستان منحیث
پاسدارمنافع امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی وسوسیال امپریالیسم چین درمنطقه همچنین به تعرضات
ومداخالتش بوسیله ای گروه های جنایتکار(طالبان ،حقانی وگلب الدین وطالبان پاکستانی والقاعده
وداعش) درافغانستان ادامه خواهد داد .ومسئله «مذاکرات صلح» دولت دست نشانده باگروه های طالبان
وحقانی وگلب الدین این خادمان امپریالیسم ونوکران دولت پاکستان یک ترفند امپریالیستی ارتجاعی
است که درجهت انحراف افکارعمومی وفریب مردم افغانستان نسبت به اوضاع خونبارووحشتناک
کشوروسرنوشت سیاسی آنهاصورت میگیرد.وبا«مصالحه»دولت مزدوربااین باندهای جانی
وتبهکارهمفکروهم اندیشه ای آن فشارستم واستثمار ،استبداد ومظالم این همه دارودسته های ارتجاعی
مزدورامپریالیسم متشکل دردولت دست نشانده برتوده های مردم مظلوم پایان نیافته واین جنگ
جنایتکارانه وکشتارخلق مظلوم واشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتو
ومداخالت رهزنانه دولت پاکستان علیه خلق وخاک افغانستان همچنین ادامه خواهد یافت .وراه نجات
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واقعی خلق ومیهن ازاین ورطه فقط با برپائی جنگ آزادیبخش ملی وجنگ انقالبی خلق درجهت
طردسلطه استعماری امپریالیسم امریکاوامپریالیستهای ناتووسرنگونی دولت مزدوروکالاسرنگونی نظام
فئودال کمپرادوری وپیروزی انقالبی ملی دموکراتیک(انقالبی دموکراتیک نوین) تحت رهبری
نیروهای انقالبی پرولتری ممکن ومیسراست.
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