درمحکومیت سیاه روزننگین وفاجعه بار«۶جدی» ُروزتهاجم نظامی
سوسیال امپریالیسم«شوروی» به افغانستان وسیاه روزهای بعدی آن
که فواجع خونباری برای مردم ما درقبال داشته اند:
ابرقدرت سوسیال امپریالیسم« شوروی» بتاریخ ششم جدی سال( )۱۳۵۸خورشیدی باارتش
( )۱۲۰هزارنفری اززمین وفضا به افغانستان هجوم آورد ُآن رااشغال نظامی کرده وبه
سلطه استعماری اش درآورد .این تجاوزنظامی جنایتکارانه پیآمد سیاه روزفاجعه بار«۷
ثور»سال ( )۱۳۵۷خورشیدی بود که رویزیونیستهای«حزب دموکراتیک خلق افغانستان»
طی کودتای نظامی بهمکاری مستقیم بخش جاسوسی نظامی سوسیال
امپریالیسم«شوروی»(جی.آر .یو)که درارتش دولت افغانستان منحیث«مستشارنظامی»
حضورداشتند ُبقدرت رسیدند.رویزیونیستهای «خلقی»پرچمی کودنانه کودتای
خودرا«ا نقالب»خوانده ودولت خودرا«جمهوری دموکراتیک خلق»اعالن کردند.
درحالیکه برمبنای خط ایدءولوژیک -سیاسی حزب «دموکراتیک خلق» وخصلت طبقاتی
دولت آن ُکودتای « ۷ثور» درماهیت یک تحول ضد انقالبی وضدمردمی بود .دولت
صحبت از«دوستی»کارگران ودهقانان داشت ُ درحالیکه به لحاظ ماهیت دشمن طبقاتی
آنهابود که درعمل به ثبوت رسید .رژیم کودوتاءی دراوایل سعی کردباشعارهای
بظاهر«مترقی »توده های خلق وروشنفکران ناآگاه جامعه رااغواکند.رویزیونیستهای
«خلقی» پرچمی فاقد پایه مردمی درجامعه بودند وتصورمی کردند که با انجام چند رفورم
روبناءی وانجام «اصالحات ارضی» می توانند حمایت توده های خلق عمدتا ْ دهقانان
فقیروبیزمین راجلب کنند .رژیم کودتاءی ادعا می کرد که رفورم ارضی را بمنظوربهبود
شرایط زندگی طبقه دهقانان فقیروبیزمین وکارگران فالحتی که بخش اعظم نفوس کشوررا
تشکیل می دادند وازبین بردن فقروگرسنگی وترقی جامعه انجام داده اند .درحالیکه هدف
اصلی رژیم راضربت زدن به فءودالهاوتضعیف نفوذآنهاوتقویت سکتوردولتی(بورژوازی
بوروکراتیک) وفراهم آوری زمینه سودهای کالن برای سرمایه های سوسیال
امپریالیسم«شوروی» ودیگرکشورهای بلوک«شرق»تشکیل می داد.دولت کودتاءی
صدهاهزارجریب زمین درجه اول را درسراسرکشورتصاحب کرده وزیرنام «فارمهای
دولتی»می خواست ازآنهادرجهت تقویت سکتوردولتی بهره برداری کند.درحالیکه تحت
حاکمیت دولت ضدمردمی ومزدورامپریالیسم«شوروی»فقط زنجیراستثماروستم دهقانان
وکارگران عوض می شدوآنها تحت استثمارشدید سرمایه های بوروکراتیک دولت
ضدانقالبی وسرمایه های سوسیال امپریالیسم«شوروی»قرارمی گرفتندوفرجامی جزکمرخم
کردن درزیربارقروض بانکهای دولت وسوسیال امپریالیسم «شوروی» ودرنهایت ازدست
دادن قطعه زمین شان نداشتند.ازجانب دیگررژیم درجهت تضعیف ویانابودی طیفهای
مختلف مخالفین سیاسی اش ُپالیسی پیگردوزندان وشکنجه واعدامهای بدون محاکمه
رادرپیش گرفته واختناق واستبدادفاشیستی رادرکشورحاکم کرد.افرادباکمترین
انتقادویامخالفت بارژیم دستگیروزندانی شده ویا سربه نیست می شدند.با تشدید استبداد
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وحشیانه رژیم ُهیچکس احساس امنیت نکرده ونا رضاءی عمومی جامعه را فراگرفته وبه
نقطه انفجاررسید .توده های خلق وروشنفکران آزادی خواه دروالیات مختلف کشوربگونه
خود جوش علیه رژیم مستبد وسفاک قیام کردند که گسترده ترین آنها قیام« ۲۴حوت»
والیت هرات ووالیت بادغیس بود ُ طوفانی ازخشم خلق برپا گردید که طی یک
روزحاکمیت پوشالی دولت مزدوررا دراین دووالیت سقوط دادند .دراین روزرژیم سفاک
صدهاتن را بقتل رساند.ازآنجاییکه این قیامها رهبری مترقی مردمی
نداشتند ُبعدازچندروزبوسیله ارتش رژیم وحشیانه سرکوب خونین گردیدند .رژیم طی یک
روزبوسیله توپ وتانک وطیارات جنگی دولت « شوروی» که ازترکمنستان وارد والیات
هرات وبادغیس شده بودند ُ بیش ازبیست هزارتن را درهرات وهزاران تن را دربادغیس
بقتل رسانده وهزاران تن رازخمی کردند .لیکن خلق آزادی خواه افغانستان مرعوب دشمن
زبون نشد ودست به اسلحه برده وجنگهای گوریالءی راعلیه رژیم رویزیونیستهای
«خلقی»پ رچمی برهبری نورمحمد تره کی این جاسوس فرومایه ُ آغازکردند.رژیم خاینانه
قیامهای خودجوش توده های خلق را که دربرابراختناق واستبداد وستم ومظالم وحشیانه
رژیم صورت گرفته بود ُ به عوامل خارجی خصوصا ْ دولت ارتجاعی ایران نسبت داد.
دولت بعد ازسرکوب قیامها موجی ازدستگیری وزندان واعدام براه انداخته وچندین هزارتن
را بقتل رساتد .دروالیت های هرات وبادغیس رژیم تعداد زیادی ازدهقانانی را که ازدولت
زمین دریافت کرده بودند ودرقیام « ۲۴حوت» شرکت داشتند دستگیرکرده وبه جوخه های
اعدام سپرد.همین مورد وموارد دیگری ازاین قبیل دروالیات مختلف کشورهرچه
بیشترماهیت ارتجاعی وضدمردمی ومزدوری رژیم راآشکارمی کرد .نیروهای انقالبی
منسوب به جریان دموکراتیک نوین چندین سال قبل ازوقوع کودتای ننگین «۷ثور»بدرستی
ماهیت خط ایدءولوژیک  -سیاسی ضدانقالبی وضدمردمی «حزب دموکراتیک خلق» را
برای توده های خلق افشا کرده بودند وکودتای« ۷ثور» سال ( )۱۳۵۷آن رادرعمل بثبوت
رساند .بعد ازقیامهای هرات وبادغیس ووالیات دیگر ُوحشت رژیم علیه خلق شدت گرفت
وجنگ ومقاومت مردم علیه رژیم خونخوارنیزتشدیدگردیده وگسترش بیشتریافت
ودراخیرسال( ) ۱۳۵۸رژیم مزدوربرهبری خفیظ هللا امین جنایتکاردرلبه پرتگاه سقوط
قرارگرفت.
سوسیال امپریالیسم«شوروی»بتاریخ«۶جدی» سال()۱۳۵۸خورشیدی به منظورنجات
رژیم محتضر«خلقی» پرچمی هاوحفظ سلطه اش درافغانستان ومنطقه با ارتش ()۱۲۰
هزارنفری افغانستان را وحشیانه مورد تهاجم نظامی قرارداده وباقتل حفیظ هللا امین
مزدورقبلی اش مزدورجدیدی(ببرک «کارمل» ـ شاه شجاع دوم) ازجناح پرچم را دررآس
دولت دست نشانده نصب کرد .ولی خلق آزادی خواه افغانستان تسلیم دشمن جنایتکارخارجی
نیزنشده وجنگ مقاومت واعتراضات وتظاهرات گسترده درسراسرکشورعلیه ارتش
اشغالگرودولت دست نشانده هرچه بیشترشدت گرفت.دولت دست نشانده به منظورتقویت
پایه اجتماعی اش نصاب اراضی طبقه فءودال راازسی جریب به صدجریب بلند برده
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واموال وجایدادآنها وبخشی ازطبقه کمپرادوروسران قبایل واقوام رابه آنها بازگرداند .این
طبقات ارتجاعی براساس منافع وخصلت طبقاتی شان تسلیم دشمنان خلق ومیهن شده
ودرچوکات نهاد مستعمراتی«جبهه ملی پدروطن» به خدمت دولت دست نشانده وارتش
اشغالگرقرارگرفتند .سوسیال امپریالیسم«شوروی» بیشرمانه تهاجم نظامی به افغانستان
واشغال نظامی و به مستعمره کشیدن آن رابرای خلقهای بی اطالع «شوروی»«کمک
انترناسیونالیستی»به مردم افغانستان تبلیغ می کرد .سوسیال امپریالیسم«شوروی» ودولت
دست نشانده حمالت وحشیانه علیه خلق افغانستان راشدت بیشتربخشیده وبا حمالت توپ
وتانگ وطیارات جنگی طی ده سال بیش ازیک ونیم میلیون تن را کشته وصدها هزارتن
را معلول ومعیوب کردند .هزاران قریه را با بمببارانهای وحشیانه وپالیسی سرزمین سوخته
به آتش کشیده وبه خاک یکسان کردند ُبیش ازشش میلیون تن ازخلق افغانستان
مجبوربفرارازکشورشده ودرکشورهای پاکستان وایران باانواع مشکالت وفقروبیچارگی
وتنگدستی وتحقیروتوهین روبروشدند.دهها هزارتن ازافراد آزادی خواه ومیهندوست
بوسیله دستگاه مخوف «خاد» برهبری داکترنجیب (جالد) درزندانها شکنجه واعدام شدند
ویا به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند .درتمام مدت یک ونیم دهه سلطه استعماری
سوسیال امپریالیسم «شوروی» وحاکمیت پوشالی ُ اعضای حزب مزدورعالوه بردستگیری
وزندان وشکنجه واعدام خاصتا ْ روشنفکران آزادی خواه ومیهندوست به وحشیانه ترین
وجهی علیه مردم افغانستان انواع ستم ومظالم وبدرفتاری انجام دادند .صدها تن اززنان
را« بجرم» فعالیت آزادی خواهانه اعضای فامیل آنها درزندانها شکنجه کرده ومواردزیادی
ازتجاوزبه زنان محبوس گزارش گردیده است.دردوران حاکمیت ننگین «حزب دموکراتیک
خلق» وتسلط استعماری سوسیال امپریالیسم«شوروی»هریک ازاعضای حزب
مزدوردرهرموقعیتی که قرارداشتند نقش یک جاسوس حرفه ای فرومایه وبی وجدان راعلیه
خلق ایفامی کردند .درتمام ادارات دولتی ُمکاتب وپوهنتون هاُوحتی تیمهای سپورتی ُمساجد
وتکایاخالصه درهرمحلی که توده های خلق وروشنفکران آزادی خواه حضورداشتند علیه
آنها جاسوسی کرده وهزاران تن آنها ازاین طریق به زندان افتاده وتحت شکنجه های سبعانه
قرارگرفته ویامحکوم به اعدام شدند.رژیم جنایتکاروارتش باداران روسی آنهادسته های
نظامی ازعناصرلومپن واوباش برهبری افرادخود فروخته چون رشید دوستم ُ
ملک ُسیدمنصورنادری ُعصمت مسلم ُشیرآغاچونگروده هاتن دیگرازهمین قماش
عناصردروالیات مختلف کشور تشکیل کرده وبه جان خلق افغانستان انداختند.این عناصرکه
براساس خصلت قشری شان فاقداخالق ووجدان انسانی هستند وروحیه خرابکاری ومنش
جنایتکارانه دارند ُفجیع ترین اعمال وشنیعترین جنایات(ازقتل ودزدی وتجاوزواخاذی )
راعلیه خلق افغانستان مرتکب شدند.رژیم مزدوربرنامه«تصفیه فرهنگی»رادرچندین
والیت کشوراجراکرده وهزاران جلد کتاب مورد مطالعه مردم راجمع آوری کرده وآتش
زد.جنایت هولناک دیگرارتش اشغالگرروسی ورژیم مزدورکه علیه خلق افغانستان مرتکب
شدند ُتعبیه وغرس حدود ده میلیون مین ضدوسایط وضدنفردرسراسرخاک افغانستان است
که طی چهاردهه اخیرساالنه چندین هزارتن کشته ومعلول قربانی گرفته اند.احزاب
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ارتجاعی اسالمی جهادی وطالبا ُن گروه حقانی ُ القاعده وداعش نیزچنین جنایتی راانجام
داده ومی دهند .غالمان ذلیل سوسیال امپریالیسم«شوروی» درزمان حاکمیت شان ده هاتن
ازافرادی را که درامریکا وکشورهای اروپاءی تحصیل کرده بودند به «اتهام » جاسوسی
وعامل امپریالیسم غرب به زندان انداخته ویااعدام کردند.ولی بعدازفروپاشی نظام سوسیال
امپریالیستی بادارشان دربرابرامپریالیستهای امریکاءی واروپاءی ذلیالنه زانوزده و«توبه
نصوح» کردند وطی دوونیم دهه اخیرهزاران تن آنها درپناه حمایت آنها به حیات ننگین
شان ادامه می دهند.این رویزیونیستهای شرف باخته صدها تن را«بجرم»نمازخواندن
وریش داشتن با اتهامات واهی کشتند؛ ولی بعدازسقوط قدرت دولتی شان به اسالم چنگ
انداختند .تعداد زیادی ازاین قاتلین مردم افغانستان با دستگاه های استخباراتی کشورهای
امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی مزدوری می کنند.بعدازتهاجم نظامی امپریالیستهای
امریکاءی «وناتو»درسال()۲۰۰۱میالدی به افغانستان این وطن فروشهای خاین
درکناردیگرگروههای همسنخ شان(گروههای جهادی و ُملیشه ای ُ)ودیگرخادمین
استعماروامپریالیسم بخدمت نیروهای اشغالگر درآمده وتعدادزیادی ازآنها دردولت دست
نشانده درارتش ُ پولیس واستخبارات موظف شده وباجنایت وکشتارازخلق افغانستان انتقام
می گیرند.
خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان دربرهه های ازتاریخ آنها درجهت دفاع ازمیهن وحصول
استقالل وآزادی علیه متجاوزین وسلطه گران وقدرتهای استعماری وامپریالیستی شجاعانه
تا آخرین دم مبارزه کرده اند.بهمین صورت درجنگ مقاومت علیه ارتش
اشغالگر«شوروی»ورژ یم مزدورآن فداکاریهای زیادی کرده وقربانیهای بیشماری دادند.
لیکن با این همه فذاکاری وقربانی به اهداف شان که استقالل وآزادی کشوروحاکمیت ملی
باشد نرسیدند.تاریخ مبارزات آزادی خواهانه توده های خلق درکشورهای مختلف جهان
گویای این حقیقت است که اگرمبارزات حق طلبانه طبقاتی وملی توده های خلق بوسیله
نیروهای انقالبی پرولتری دراتحاد بانیروهای مترقی رهبری نشود توسط طبقات ارتجاعی
حاکم سرکوب شده ویا حاصل مبارزات آنها توسط جناح دیگری ازطبقات ارتجاعی تصاحب
شده ودرجهت اهداف طبقاتی شان به شکست کشانده می شود .بهمین صورت حاصل
دولت
علیه
افغانستان
خلق
خواهانه
آزادی
مبارزات
«خلقی»پرچمی«سازاءی»ُ«سفزاءی»هاوارتش سوسیال امپریالیسم«شوروی»توسط
احزاب ارتجاعی اسالمی مزدورامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه تصاحب
شده وبه شکست کشانده شد.
با آغازقیامهای خودجوش ومبارزات مسلحانه توده های خلق علیه دشمنان طبقاتی وملی
شان تشکلهای جنبش انقالبی پرولتری افغانستان آمادگی فکری وتشکیالتی الزم را نداشتند
تامبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان را درجهت رسیدن به اهداف اصلی آن رهبری
کنند .با آنکه شرایط عینی درکشورمساعد بود باین عبارت که تضادطبقاتی وملی توده های
خلق بارژیم مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم«شوروی» شدت یافته وتوده های خلق
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مسلحانه علیه آنهامی رزمیدندونفرت وانزجارواعتراضات گسترده ونارضاءی عمومی
دربرابررژیم وارتش اشغالگربه سطح گسترده وجود داشت .اگرچه تشکلهای مختلف
منسوب به جنبش دموکراتیک نوین باوقوع کودتای« ۷ثور» تا حد توان مبارزه افشاگرانه
علیه رژیم کودتاءی واهداف غارتگرانه سوسیال امپریالیسم«شوروی» درافغانستان ومنطقه
وآگاهی وبیداری توده های خلق انجام دادند وبا آغازشورشها وقیامهای خودجوش توده های
خلق درکنارآنها علیه دشمنان طبقاتی وملی مبارزه مسلحانه را به پیش بردند .ودرسطح
جامعه ودرجبهات جنگ مقاومت تاحدزیادی ازحمایت تودههای مردم نیزبرخورداربودند؛
اما گروه های انقالبی پرولتری منسوب به جنبش دموکراتیک نوین ازجمله سازمان
پیکاربرای نجات افغنستان نتوانستند حزب انقالبی پرولتری خودرا ایجاد کرده ودرآن
شرایط مساعد به تشکیل ارتش خلق وتشکیل جبهه متحد ملی ازنیروهای انقالبی ومترقی
دست یافته ومی توانستند جنگ مقاومت خلق رادرشکست ارتش اشغالگروقطع سلطه
استعماری امپریالیسم«شوروی» وسرنگونی دولت مزدوروتکامل آن به جنگ انقالبی خلق
تا سرنگونی نظام فءودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوروتشکیل دولت
دموکراتیک نوین ُرهبری کنند .این امرعمدتا ْناشی ازدوعلت بود  :یکی اینکه برخی
ازتشکلهای مربوط به جنبش انقالبی پرولتری ازجمله «سازمان مبارزه برای تآسیس حزب
کمونیست(اخگر)»دچارانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی گردید.ونیزبادستگیری
واعدام جناح انقالبی «سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی(ساوو)»این تشکل هرچه
بیشتردرمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم سقوط کرد.همچنین تعدادی ازاعضای سازمان
پیکاربرای نجات افغانستان درپرتگاه اپورتونیسم ورویزیونیسم سقوط کرده ونسبت به
مبارزه انقالبی بی ایمان شدند.همچنین نبود دژانقالبی پرولتری درسطح جهان.دوم اینکه
جبهه دشمنان طبقاتی وملی خلق نیرومندبودازجمله:سوسیال امپریالیسم«شوروی»ورژیم
مزدورآن ازیکطرف وازجانب دیگراحزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی که ازحمایت همه
جانبه امپریالیستهای غربی خاصتا ْ امپریالیسم امریکاودولتهای ارتجاعی پاکستان ُ ایران
ُعربستان ُدولت ضدانقالبی چین وگروههای ارتجاعی اسالمی کشورهای دیگر(ارتش
القاعده) برخورداربودند .لیکن این عدم تناسب قوا بین نیروهای مدافع منافع خلق ومیهن
ودشمنان ملی وطبقاتی خلق باعث نمی شد که تشکلهای واقعا ْ انقالبی پرولتری وجریانات
علیه رژیم مزدوروارتش اشغالگرسوسیال
مترقی مردمی درمبارزه
امپریالیسم«شوروی»شرکت نکنند.لیکن تشکلهای رویزیونیستی واپورتونیستی خاصتا ْ
درافغانستان وایران همواره تشکلهای انقالبی پرولتری افغانستان رابخاطرشرکت درجنگ
علیه سوسی ال امپریالیسم«شوروی» ورژیم مزدورآن موردانتقاد قرارمی دهند .ازجمله
تشکلهای آزادی خواه ومیهن دوست منسوب به جریان دموکراتیک نوین که درجنگ علیه
رژیم مزدوروارتش اشغالگرشرکت داشت سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
برهبری فقیدمجید کلکانی بود .لیکن بعد ازدستگیری واعدام فقیدمجید توسط دولت
جنایتکار«خلقی» پرچمی ُ«سازاءی»ُ«سفزاءی»هاوارتش اشغالگرروسی ُ«ساما»
درپرتگاه تسلیم طلبی طبقاتی وملی سقوط کرده وتسلیم دولت دست نشانده وارتش سوسیال
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امپریالیسم«شوروی»شد«.ساما» استراتیژی جنگ آزادیبخش ملی را که هدف اساسی مجید
وچندهمسنگراوبود ُ کنارگذاشته ودرجهت استراتیژی جمهوری اسالمی فعالیت کرد.
رهبری «ساما» صفوف سازمان را با این نیرنگ اپورتونیستی فریب داد که :جمهوری
اسالمی برنامه بیرونی وبرنامه (ملی  -دموکراتیک) برنامه داخلی سازمان است .باتسلیمی
«ساما»به دولت مزدوروارتش اشغالگرجبهات جنگ «ساما» درشمال کابل ودرشرق
شهرهرات ومناطق دیگرتحت نظارت«خاد»دولت و«ک گ ب»ارتش اشغالگرقرارگرفته
وعلیه تنظیمهای ارتجاعی اسالمی جمعیت اسالمی وحزب اسالمی گلب الدین جنگیدند.باین
طریق ده هاتن ازاعضاووصفوف «ساما» که ازاین پرتگاه تسلیمی به دشمنان عمده خلق
وکشور بی اطالع نگهداشته شده بودند درجنگ علیه احزاب ارتجاعی اسالمی کشته شدند
ویا بوسیله «خاد» بقتل رسیده وباین طریق قربانی اشتباه سیاسی خودشان وجنایت وخیانت
بوسیله
شهرهرات
نظامی«ساما»درشرق
رهبری«ساما»شدند.جبهه
(انجینرشیرآهنگر)رهبری می شد.این عنصرشیاد ده هاتن ازشعله ایهای را که رابطه
تشکیالتی با دیگرگروه های منسوب به جریان دموکراتیک نوین نداشتند با ترفندهای
اپورتونیستی فریب داده وبنام شرکت در«جنگ آزادیبخش ملی» درجبهه شرق شهرهرات
جذب کرده ودرجنگ علیه «تنظیم جمعیت اسالمی» به کشتن دادند .رهبری «ساما» داغ
ننگ این جنایت وخیانت به خلق ومیهن را تا ابد درجبین دارند .این اپورتونیستهای
حقیروفرومایه بدانندکه بافحاشی واتهام زنی به سطح عناصرلومپن واوباش وجاسوسی به
کشورهای امپریالیستی علیه فعالین جنبش کمونیستی(م -ل -م) افغانستان نمی توانند روی
این خیانتها وجنایات شان پرده اندازند؛زیراتاریخ واقعی خلقهاقضاوت عادالنه می نماید.
تسلیمی«ساما» به دشمنان طبقاتی وملی خلق افغانستان ضربت شدیدی به جنبش مترقی
افغانستان درآن شرایط حساس وارد کرد .این حرکت خاینانه«ساما» دست آویزی شد برای
احزاب ارتجاعی اسالمی مزدورامپریالیسم که درجبهات جنگ ودرسطح جامعه ودربین
کتله های مهاجرین افغانستان درپاکستان وایران هرچه بیشترعلیه نیروهای مبارزمنسوب
به جنبش دموکراتیک نوین تبلیغات سوء کردند تاآنهارا تخریب و«بدنام» نمایند.همچنین
«گروه انقالبی خلقهای افغانستان»وبعد «سازمان رهاءی افغانستان»که درمنجالب
رویزیونیسم«سه جهانی» سقوط کرده بود ُبا احزاب اسالمی ارتجاعی« میانه رو» اءتالف
کرده و«جبهه مبارزین مجاهد» راتشکیل داد وبا سالح وپول دولت ضدانقالبی چین ودولت
پاکستان وامپریالیستهای غربی درجهت پیروزی جمهوری اسالمی جنگید وبه خلق
وکشورخیانت کرد.
طبق تذکارفوق با ضعف جنبش انقالبی پرولتری احزاب ارتجاعی اسالمی باکمکهای
تسلیحاتی وپولی ولوژستیکی وحمایتهای سیاسی دولتهای پاکستان ُایران ُعربستان سعودی
وقدرتهای امپریالیستی غربی توانستند دررهبری جنگ مقاومت مردم افغانستان(که
بخاطرحصول استقالل وآزادی کشورشان می جنگیدند) قرارگرفته وآن رادرجهت
استراتیژی واهداف ارتجاعی خاینانه گروهی خود واهداف غارتگرانه باداران خارجی شان
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درمنطقه ودرسطح جهان به شکست کشاندند .احزاب ارتجاعی اسالمی خاصتا ْ حزب
اسالمی گلب الدین ُ جمعیت اسالمی ربانی مسعود وحزب وحدت اسالمی عبدالعلی مزاری ُ
خلیلی ومحقق درجبهات جنگ ودرکشورهای پ اکستان وایران ده ها تن ازروشنفکران
منسوب به جریان دموکراتیک نوین ودیگرآزادی خواهان راجنایتکارانه بقتل رساندند .اینها
درمناطق تحت نفوذوکنترول شان درروستاهای کشورشنیع ترین جنایات راعلیه خلق
افغانستان انجام داده وانواع ستم ومظالم رابرآنها اعمال کردند.جنایات زیادی ازجمله قتل
انسان های بیگناه ُاخاذی ُ ُتجاوز ُوتصاحب دختران جوان وقاچاق مواد مخدرراانجام دادند.
احزاب ارتجاعی اسالمی نیزدسته ها وباندهای ازعناصرلومپن واوباش رامسلح کردند.این
گروهها بنابرخصلت قشری آنهاکمترین تمایل واراده ای برای جنگ علیه دشمنان خلق
وکشور نداشتند.اینهاجنایات فجیعی ازقتل وتجاوزوغارت وچپاولگری دردها ت علیه خلق
انجام دادند .زمانی که توده های خلق ازجنایات این دسته های جانی به ستوه آمده وعلیه
آنهاقرارگرفتن ُد به دولت مزدوروارتش اشغالگرتسلیم شدند وتحت فرمان «خاد» نظامی
دولت وارتش اشغالگردرشهرهامستقرشده وبه اعمال جنایتکارانه علیه خلق مظلوم ادامه
دادند.
با شکست نظامی سوسیال امپریالیسم«شوروی» درافغانستان وفروپاشی آن نظام دولت
دست نشانده برهبری داکترنجیب جالد نیزبعدازدوسال دچارفروپاشی شده واحزاب جهادی
وملیشه های مزدورارتش اشغالگر«شوروی» ودولت دست نشانده ازجمله (رشیددوستم
وملک وسید منصورنادری) ُبتاریخ« ۸ثور» سال ( )۱۳۷۱قدرت دولتی را تصرف کرده
ودولت اسالمی را برهبری صبغت هللا مجددی اعالن کردند .جناح پرچمیها براساس تعلقات
ملیتی شان عمدتا ْ به دولت اسالمی پیوسته وجناح «خلقی ها» برهبری شهنوازتنی به گروه
طالبان پیوست .اما ربانی رهبرجمعیت اسالمی گفت که:اینها«کمونیسم شان رارهاکرده وبه
اسالم پناه آورده اند وماآنهارابرمبنای عطوفت اسالمی عفوکرده ایم».صبغت هللا مجددی
مزدورکهنه کاراستعماروامپریالیسم دراولین روزاعالن دولت اسالمی «عفوعمومی»همه
جنایتکاران خلقی پرچمی ُ«سازاءی» ُ«سفزاءی» ُ ملیشه ای وجهادی رااعالم کرد.سیاه
روزفاجعه بار« ۸ثور»()۱۳۷۱خورشیدی سرآغازدوردیگری ازکشتاروغارتگری
وجنایات ضد بشری علیه خلق وویرانی کشوربود.
بایدتذکردادکه تعدادزیادی ازقوماندانهاوسران احزاب ارتجاعی اسالمی درجریان جنگ
مقاومت مردم افغانستان علیه ارتش اشغالگرودولت مزدورمخفیانه بادولت مزدوروارتش
اشغالگررابطه داشتندوموافقتنامه های عدم حمله بر یکدیگرامضا کرده وازاین طریق سالح
ومهمات وپول بدست می آوردند تا درجنگهای بین گروهی برسرتصرف مناطق
استراتیژیک بکاربرند.احمدشاه مسعوداولین کسی بود که درسال( )۱۹۸۳میالدی به دولت
مزدوروارتش اشغالگرروسی تسلیم شده وقراردادعدم تعرض امضاکرد که تا آخربه آن
پایبند ماند .چنانچه داکترنجیب آخرین رءیس دولت مزدورقبل ازفروپاشی دولت آن
درصحبت با یک جمعیت درکابل گفت که« :من برای مدت سه ماه چوکی وزارت دفاع را
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برای احمد شاه مسعود نگهداشته بودم ولی اونیامد» .همچنین احمد شاه مسعود چندین تن
ازجوانان مترقی وآزادی خواه ازهواداران جریان دموکراتیک نوین ودیگرافراد وطن
دوست را جنایتکارانه بقتل رساند .اولکه ننگ این جنایات وخیانت به خلق ومیهن
رادرکارنامه اش دارد .همان بود که دولت دست نشانده وارتشهای اشغالگرلقب « قهرمان
ملی» به اودادند.
با تشکیل دولت اسالمی احزاب مختلف تشکیل دهنده ای آن برسرتقسیم قدرت دولتی به
توافق نرسیدند وتضاد آنها تشدید گردیده وجنگ مسلحانه بین آنها مشتعل گردید .درجنگهای
که بین این باندهای جنایتکاروخاین وضدمردم صورت گرفت وچون سگان گرسنه بجان
هم افتادند ُ بیش از( )۶۰هزارتن ازشهریان کابل را کشتند ُ فجیع ترین جنایات وتجاوزات
راعلیه خلق انجام دادن ُد هزاران خانه را غارت وچپاول کردند ُ تمام اموال ادارات دولتی
ومراکزتعلیمی کشوروسالح های سبک وسنگین وموتوریزه ارتش وطیارات جنگی
وغیرجنگی که گفته می شود تعداد آنهابه  ۵۰۰فروند می رسید( باقیمانده ازرژیم «خلقی»
پرچمی ها)رابه غارت برده وشهرکابل را ویران کردند .صدهاهزارتن ازشهریان کابل
مجبوربفرارازکشورشده ویادرداخل کشورآواره شدند.
درجنگ جنایتکارانه بین دولت اسالمی وامارت اسالمی طالبان دوردیگری ازجنایات
وآدمکشی وتجاوزوغارتگری علیه خلق مظلوم افغانستان درتمام والیات کشورآغازگردید
ومدت پنج سال دیگراین وضعیت وحشتبارادامه یافت.نیروهای طالبان بتاریخ «۲۶
سپتمبر» سال  ۱۹۹۶میالدی کابل راتصرف کرده وامارت اسالمی رااعالن کردند.سیاه
روز« ۲۶سپتمبر»درتاریخ معاصرافغانستان سرآغازدوردیگری ازکشتاروجنایت
وستمگری ووحشت علیه خلق افغانستان بود .طالبان طی مدت کمی برهشتاددرصدخاک
افغانستان تسلط یافتند .موفقیتهای نظامی سریع تحریک اسالمی طالبان عمدتا ْ ناشی
ازنارضاپءی وبیزاری عمومی مردم افغانستان ازباندهای جنایتکارتشکیل دهنده دولت
اسالمی بود که امنیت ومصءونیت جانی ومالی برای مردم افغانستان وجود نداشت.
تحریک اسالمی طالبان با کمک مستقیم گروه های القاعده وطالبان پاکستانی ُ ارتش
ملیشه دولت پاکستان ونظامیان جناح «خلقی ها» برهبری شهنوازتنی حاکمیت دولت
اسالمی رادربخش اعظم کشورسقوط داده وحاکمیت اسالمی قرون وسطلءی را
برقرارکرد .امارت اسالمی طالبان که بر«اسالم خالص» وشءونیسم خشن ملیت پشتون
وبرپایه حمایت دولتهای ارتجاعی پاکستان ُعربستان سعودی ُقطروقدرتهای امپریالیستی
استواربود ُاستبداد فاشیستی رادرجامعه حاکم کرد.تعدادزیادی ازمنتقدین ومخالفین رژیم
رادروالیات تحت حاکمیت شان کشتند ُ ستم طبقاتی وستم ملی شءونیستی وستم برزنان
واقلیتهای مذهبی ازجمله پیروان مذهب شیعه وسکها وهندوها راهرچه وحشیانه انجام
دادند.روزنه های نفوذ علم وترقی را درجامعه بسته وزنان را درحیاط خانه ها محبوس
کردند .شالق زدن زنان «بجرم» خارج شدن ازخانه ونپوشیدن «حجاب اسالمی» همچنین
اعدام وسنگسارزنان«متهم» راوحشیانه انجام دادند .دروالیات پروان وکاپیسا قریه ها ُ
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باغها واراضی مردم را آتش زده وهزاران فامیل ازاین اهالی را کوچ اجباری داده
ودروالیت کابل وننگرهارتبعید کردند .چندین قتل دسته جمعی ازتعلق ملیتهای مختلف
غیرپشتون ازجمله قتل دسته جمعی بیش از( )۱۳۰نفرازتعلق ملیت هزاره درمرکزافغانستان
وچندین محل دیگرازجمله جنایات سهمگین امارت اسالمی طالبان است .موارد متذکره فوق
شمه ای است ازجنایات وتجاوزات ُوحشت وغارتگریهای باندهای «خلقی» پرچمی ُ
«سازاءی» ُ ملیشه ای ُجهادی وطالبی علیه خلق افغانستان ازکودتای « ۷ثور» سال
 ۱۳۵۷تاسقوط رژیم طالبان درسال  ۱۳۸۰خورشیدی.
بعدازحمالت انتحاری بربرجهای مرکزتجارت جهانی وتعمیرپنتاگون درامریکابتاریخ
(۱۱سپتمبر ۲۰۰۱میالدی)وکشته شدن بیش ازسه هزارتن ُامپریالیسم امریکا با متحدین
«ناتو» آن تدارکات نظامی گسترده درمنطقه گرفته وبتاریخ«۷اکتوبر»همین سال افغانستان
راجنایتکارانه موردتهاجم نظامی قراردادند .این حمالت «تروریستی» که تا کنون هویت
عاملین اصلی آن درپرده ابهام باقی مانده است ُ تمسکی شد برای امپریالیسم امریکا
تادرجهت تحقق اهداف غارتگارانه پنهانی اش درمنطقه به افغانستان لشکرکشی کرده
وبااشغال نظامی سلطه استعماری اش را برقرارکرد ۷«.اکتوبر» سیاه روزجنایتبار دیگری
درچهل سال اخیربرای مردم بالکشیده افغانستان است .دراین تهاجم نظامی وحشیانه
نیروهای نظامی گروه های «اءتالف شمال» خاینانه وجنایتکارانه درخدمت ارتشهای
امپریالیستهای مهاجم قرارگرفته وبه کشتارخلق وویرانی کشورسهیم شدند.ارتشهای مهاجم
طی حدودیک ونیم ماه با بمبباردمانهای وحشیانه چندین هزارتن ازمردم بیدفاع ومظلوم
افغانستان راکشتند وویرانیهای زیادی برویرانیهای قبلی افزودند.امپریالیستهای امریکاءی
و«ناتو»اشغال نظامی وتسلط استعماری شان را برافغانستان تحکیم کردند .امپریالیستهای
اشغالگربعد ازسقوط رژیم طالبان به ترفند کنفرانس بن کشورآلمان متوسل شده ودولت
دست نشانده را ازگروه های جنایتکار ُخای ُن وطن فروش وقاتالن مردم افغانستان
ازجمله(گروههای جهادی ُملیشه های مزدوروپرچمی خلقی ُ«سازاءی»ها)ودیگرنوکران
استعماروامپریالیسم(حزب «سوسیال دموکرات (افغان ملت)» ُچندین تن تکنوکرات
ازهواداران ظاهرخان وسازمانهای رویزیونیستی «رهاءی»...و«ساما») برهبری حامد
کرزی (شاه شجاع سوم) تشکیل کردند.دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم دریک اقدام
خاینانه وجنایتکارانه«قانون عفو» جنایتکاران وقاتلین مردم افغانستان راتوسط پارلمان به
تصویب رساند .طی بیست سال اخیربرمبنای همین «قانون عفوعمومی » جنایتکاران
وخاینین ووطن فروشان درمطبوعات ورسانه ها درافغانستان کمترین اشاره ای به جنایات
هولناک گروه های جنایتکارورهزن طی چهاردهه اخیرعلیه خلق مظلوم افغانستان نمی
شود .وارثین قربانیان این جنایات هولناک امکان دادخواهی رادرمراجع «عدلی وقضاءی»
دولت دست نشانده نداشته اند .زیراهمه جنایتکاران وقاتالن وستم گران مردم افغانستان حاکم
اندوازپیگردوبازپرسی ومحاکمه وکیفرمعاف هستند.بعبارت دیگرخودرامعاف کرده
اند.وامپریالیستهای اشغالگرنیزدرحمایت آنهاحضوردارند وتوده های خلق ستمدیده برده
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واسیرومحکوم اند .هیچکس نمی تواند بگونه علنی درباره جنایات این همه باندهای
جنایتکاروخاین وامپریالیستهای جنایتکارسخن بگوید .دولت دست نشانده برای فریب مردم
بطورنمادین «کمیسون مستقل حقوق بشر» راتشکیل کرده است.رهبری این کمیسون که
ازعناصرخاین ونوکرامپریالیسم واستعمارتشکیل شده اند ُسالهاست مصروف «گزارش
دهی» درباره موارد «جنایات ونقض حقوق بشر» به رءیس دولت مزدوراند .ولی
خوداذعان می کنند که اراده سیاسی دردولت حتی برای نشرآن وجود ندارد.
دولت دست نشانده برهبری کرزی مزدور(شاه شجاع سوم) واشرف غنی مزدور(شاه شجاع
چهارم) وشریک جرم آنها عبدهللا وهمه این باندهای خاین ووطن فروش وجنایتکاروقاتل
مردم افغانستان وامپریالیستهای جنایتکاروغارتگرطی بیست سال اخیربه کشتاروجنایت
وخیانت علیه خلق ستم کشیده ومظلوم افغانستان ادامه داده اند.درجنگ بین ارتشهای
اشغالگروارتش دولت مزدوروگروه های طلبان ُ القاعده ُحقانی ُ حزب اسالمی وداعش طی
 ۱۹سال اخیربیش از ۱۵۰هزارتن ازمردم افغانستان را بقتل رسانده وده ها هزارتن را
معلول ومعیوب کرده اند .برخالف ادعای گروه هاوعناصرخادم استعماروامپریالیسم که
بااستقرارارتشهای امپریالیستهای امریکاءی و«ناتو» وبه استعمارکشیدن کشور ُبیشرمانه
صحبت از«افغانستان نوین» ُ«دوران طالءی» ُ«بازسازی وآبادی»و« رشد اقتصادی»
کشورداشتند؛درحالیکه اوضاع وحشتبارکنونی افغانستان نتیجه اشغال استعماری
امپریالیستهای امریکاءی و«ناتو»وحاکمیت طبقات وگروه های ارتجاعی مزدوردردولت
دست نشانده می باشد .دموکراسی ادعاءی قدرتهای اشغالگرودولت دست نشانده وگروههای
خادم امپریالیسم واستعمارماهیتا ْ همان کلیپتوکراسی است .بیش ازیکصد میلیارددالرادعاءی
دولتهای امپریالیستی وارتجاعی که طی نزده سال اخیربه دولت دست نشانده هزینه کرده
اند ُمقداربسیاراندکی اگرصرف اعمارمجدد ویرانیهای جنگ واحیانا ْ صرف بهبود زندگی
مردم شده باشد! باقی آنهابوسیله دزدان وچپاولگران داخل وخارج دولت دست نشانده
ووابستگان آنهاودزدان وچپاولگران کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی بغارت برده
شده است .بهمین صورت بخش اعظم بودجه های بیش ازدوهزارنهاد«غیردولتی»وسه
هزاروپنجصد نهاد«جامعه مدنی» توسط مدیران این نهادها دزدی وچپاول شده است.ده ها
هزارتن از«روشنفکران» وتحصیل کرده ها بوسیله این نهاد های «غیردولتی» با معاشهای
دالری نسبتا ْ کالن استخدام شده اند که سردرآخورشان داشته ودرافکارانقیاد طلبانه به
امپریالیستهای اشغالگرغرق شده وکمترین توجهی به وضعیت توده های خلق جان به لب
رسیده وکشوراشغال شده وتحت سلطه استعماری امپریالیستهای غارتگرندارند.تقریباْدوثلث
نفوس کشوردرشرایط فقروگرسنگی جانکاهی بسرمی برند (گزارش سازمان ملل متحد
دراین اواخرحکایت ازاین دارد که  ۱۶میلیون نفرمحتاج غذای بخورونمیرهستند ُ ولی
تعداد واقعی خیلی بیشترازاین رقم است) ُبخش زراعت ومالداری که زندگی بیش
ازهفتاددرصدمردم افغانستان به آن وابسته است دروضعیت فالکتباری قراردارد .بلعکس
تولید تریاک روبه رشد وتوسعه بوده وبه میزان ساالنه هشت هزارتن متریک تریاک رسیده
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وافغانستان درردیف اول درتولید وصدورموادمخدردرجهان قراردارد.ساالنه ازاین طریق
میلیاردها دالربه جیب زمینداران بزرگ ومتوسط ُ قاچاقبران ُاراکین عالی رتبه دولت
مزدوروسران ارتشهای اشغالگروگروه های طلبان وحقانی والقاعده می ریزد .بیش ازیک
ونیم میلیون نفرمعتاد به مواد مخدروجوددارد ُ شیوع «ایدز» وترویج تن فروشی لکه ننگی
دیگری است درپیشانی این دولت مزدوروباداران خارجی شان .شیوع امراض مکروبی
وپرازیتی درحال گسترش است .حدود هشتاد درصد نفوس جامعه بنحوی ازامراض روانی
رنج می برند .ساالنه ده ها تن ازنسل جوان به اثرمشکالت شدید زندگی وبحران روانی
خود کشی می کنند ُ صدها تن اقدام به خودکشی کرده وهزاران تن دیگردچاروسوسه
خودکشی می شوند.دولت مزدورفاسد ترین دولت درسطح جهان درجه بندی شده
است ُقرارگزارش اخیرملل متحد ـافغانستان درپاءین ترین رده توسعه انسانی درجهان
قراردارد؛ توسعه تجارت کمپرادوری وتسخیربازارداخلی توسط آن موجب ورشکستگی
وسقوط صدها کارخانه تولیدی متوسط وکوچک داخلی شده است؛ رشوه واخادی درتمام
ادارات دولتی رایج است ُافغانستان ناامن ترین کشورجهان بوده وامنیت ومصءونیت جانی
ومالی درهیچ سطحی برای مردم وجود ندارد ُ چند صد دسته وداره رهزن وجنایتکاروقاتل
دروالیات مختلف کشوروجوددارند وروزوشب زندگی مردم را تهدید می کنند که بخش
بزرگ آنهاازحمایت گروه های جنایتکارورهزن داخل وخارج دولت مزدوروگروه طالبان
وگروه های القاعده ُحقانی وداعش برخورداراند ُبیش ازیک میلیون جریب زمین دولتی
وغیردولتی توسط رهزنان داخل وخارج دولت غصب شده است ُمعادن کشوربوسیله دزدان
درون دولت وطالبان بغارت برده می شود ُصدها هزارکودک ونوجوان مجبوربه کارهای
شاقه وغیرصحی وگداءی شده اند .حدودچهارمیلیون کودک ازرفتن به مکتب محروم
اند ُدههاهزارمعلول جنگ مقاومت علیه ارتش«شوروی» ودولت دست نشانده آن وجنگهای
جنایتکارانه بین گروه های دولت اسالمی وطالبان ومعیوبین جنگهای جنایتکارانه طی نزده
سال اخیردرفقروگرسنگی وحشتناکی بسرمی برند ُصدهاهزارآواره درداخل
کشوردراسفبارترین وضعی قرارداشته وازفقروگرسنگی وبی سرپناهی عذاب می کشند ُ
بیش ازچهارمیلیون تن ازمهاجرین درکشورهای پاکستان وایران تا کنون امکان بازگشت
به وطن را نیافته اند .طی بیش ازچهاردهه اخیرتوده های مردم خاصتا ْ دونسل جوان
کشورتحت تآثیرایدءولوژی وافکاروفرهنگ ارتجاعی وضدمردمی رژیم«خلقی»پرچمی
هاوایدءولوژی وفرهنگ استعماری سوسیال امپریالیسم«شوروی» ُ ایدءولوژی وفرهنگ
ارتجاعی وخرافات دینی ومذهبی دولت اسالمی گروه های جهادی وامارت اسالمی طالبان
وطی بیست سال اخیرتحت سلطه ایدءولوژی وفرهنگ ارتجاعی طبقات فءودال
وکمپرادورو ایدءولوژی وفرهنگ اسارت آورامپریالیستهای امریکاءی «ناتو» وده هانهاد
بین المللی ارتجاعی ازکشورهای مختلف جهان قرارداشته وبخش بزرگی ازجامعه خاصتا ْ
تحصیل کرده ها دچارانحطاط فرهنگی وفساد معنوی شده وروحیه وافکارانقیاد پسندی
وتسلیم طلبانه به آنها القاء شده است .درروستاهای کشورکه زیرسلطه گروه های
جنایتکارقرون وسطاءی ومتحجر(طالبان ُالقاعده ُحقانی وداعش) قراردارند اذهان توده های
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مردم بوسیله خرافات دینی ومذهبی مسموم شده است .طی بیست سال اخیربیش ازصد
دانشگاه ُصدها مکتب متوسطه وثانوی وصدها مدرسه دینی تأسیس شده که احزاب
ارتجاعی اسالمی ونهادهای ارتجاعی اسالمی بین المللی بدرجات مختلف درآنهانفوذوسلطه
ایدءولوژیک وسیاسی دارند.همچنین صدهاهزارمسجددرسراسرکشورمستقیمابوسیله تاریک
اندیش ترین عناصروگروه های اسالمی اداره شده واذهان توده های خلق را با خرافات
دینی ومذهبی بیش ازقبل مسموم ساخته اند .ونیزموجودیت بیش ازهفتاد کانال تلویزیون
وبیش ازصد رادیووحدود  ۷۰۰روزنامه وجریده که اکثریت قاطع آنها بوسیله احزاب
ارتجاعی جنایتکار(جهادی ُ ملیشه ای ُ خلقی پرچمی ـ حزب وطن ـ) ودیگراحزاب وگروه
ها وعناصرارتجاعی اداره شده وتوسط دولتهای امپریالیستی وارتجاعی تمویل می شوند.
همه اینها درمسمومیت اذهان توده های خلق وانحراف افکارقشرتحصیل کرده وگمراهی
آنها نسبت به اوضاع جاری کشوروسرنوشت فاجعه بارخلق نقش مخرب عمده را بازی
کرده ومی کنند .این نوکران استعماروامپریالیسم واقعیتهای مسلم راقلب ماهیت کرده وحقایق
غیرقابل انکاررا برای توده های خلق تحریف کرده ویا کتمان می کنند .همه اینها «فرهنگ
عفو» جنایتکاران رادربین جامعه خاصتا ْ نسل جوان کشورتبلیغ وترویج کرده واذهان
آنهارادرباره قاتالن پدران شان منحرف کرده اند .با آنکه اکثریت قاطع مردم افغانستان
کمترین اعتمادی به این دولت دست نشانده وباداران خارجی آنها ندارند ودرمنجالب انواع
ستم ازجمله ستم طبقاتی وستم امپریالیستی وستم ملی شءونیستی وستم برزنان ودیگرانواع
ستم ومظالم وفقروتنگدستی به ستوه آمده اند ؛ ولی باثرعلل وعواملی که درفوق ذکرگردید
مانع ازشکل گیری یک جنبش مترقی مردمی سراسری برضد این همه جنایات وستم ومظالم
امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده وگروه های وحشی وجنایتکارطالب والقاعده
وحقانی وداعش درجامعه شده است.تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی وضدارتجاع فءودال
کمپرادوری درجوامع عقب نگهداشته شده تحت سلطه استعماروامپریالیسم خاصتا ْ درصد
سال اخ یرنشان می دهد که روشنفکران مترقی مردمی دربرانگیختن ورهبری مبارزات
ضداستعماری و امپریالیستی وضدارتجاعی توده های خلق دراین کشورها نقش عمده ایفا
کرده اند .ولی متاسفانه ما طی بیست سال اخیرشاهد چنین جنبشی درافغانستان نبوده ایم
که روشنفکران مترقی مردمی درآن نقش داشته باشند.گروه های رویزیونیستی
مانند«سازمان رهاءی افغانستان»که طی سالهای اخیربه «حزب همبستگی افغانستان»
تغییرنام داده است و«سازمان انقالبی افغانستان»؛«سازمان آزادی بخش مردم افغانستان-
ساما»و«ساما-ادامه دهندگان»و«سازمان سوسیالیستهای کارگری»ودیگرهمسنخان
آنهاباشعارهای بظاهر«مترقی»تودههای خلق وروشنفکران ناآگاه رااغواکرده اند .بهمین
صورت «حزب کمونیست(ماءوءیست)افغانستان»که درپرتگاه اپورتونیسم سقوط کرده
است با شعارهای « انقالبی» توده های خلق وروشنفکران ناآگاه را فریب می دهد .تعدادی
ازکدرها واعضای این حزب از« برکت» نهادهای «غیردولتی» به زندگیهای مرفهی
رسیده وبرخی ازآنها صاحب ثروتهای کالنی نیزشده اند.
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دولت دست نشانده برهبری اشرف غنی بیش ازقبل چاربحران شدیدی است که ناشی
ازاختالفات وتضادبین گروه های تشکیل دهنده آن می باشد .جناح متشکل ازگروه های
مربوط به طبقات ارتجاعی ملیت پشتون دربرابرجناح گروه های مربوط به طبقات ارتجاعی
ملیتهای تاجیک ُ هزاره ُ ازبک ُ بلوچ ُترکمن وسایراقلیتهای ملیتی برسرسهم بیشتربردولت
دست نشانده دراختالف ورقابت شدیدی قراردارند .گروه های مربوط به جناح ملیت پشتون
برهبری اشرف غنی وحامد کرزی(درخارج دولت دست نشانده) سعی می کنند تا طالبان با
وزنه وموقعیت قوی تری وارد دولت شوند تاهرچه بیشترجناح ملیتهای غیرپشتنون تضعیف
گردد .واین خواست دولت پاکستان نیزهست ونتایج مذاکرات وامضای توافقنامه بین
امپریالیستهای امریکاءی وگروه طالبان وامتیازدهی امریکا به طالبان نشان می دهد که
قوای اشغالگرخاصتا ْ امپریالیستهای امریکاءی وانگلیسی با این موضع وخواست دولت
پاکستان توافق دارند .ویا درصورت امکان طالبان دردولت آینده دررآس همه جناحهای
مربوط به ملیت پشتون وزنه تعیین کننده رادردولت داشته باشند.در«توافقنامه صلح» بین
دولت امریکا وطالبان آمده است که :بعدازخروج قوای امریکا وناتوازافغانستان کنترول
گروه های القاعده ُ حقانی وداعش درافغانستان به طالبان سپرده شده است ُیعنی که «طالبان
این تروریستهای دیروزی قاتل بیش ازسه هزارعسکرامریکاءی و«ناتو» درافغانستان» به
نیابت ازامپریالیستهای امریکاءی و«ناتو» مبارزه علیه «تروریزم اسالمی» را درمنطقه
بعهده می گیرند!!جایی تعجب نیست ؛ این امرمربوط به خصلت تضاد بین این دارودسته
های امپریالیستی وارتجاعی است .همین گروه های اسالمی مختلف « تروریست» بودند
جنایتکاروغارتگردرسومالی
وهستندکه طی ده سال اخیربه نیابت ازامپریالیستهای
ُ
عراق ُلیبی ُسوریه ویمن جنگهای جنایتکارانه وویرانگررا علیه خلقهای این کشورهابه
پیش برده ومی برند .تاامپریالیسم وارتجاع برجهان حاکم هستند وضع بهمین منوال
خواهدبود.این موضوع خصلت تضادبین امپریالیستها وسایرمرتجعین ومنافع مشترک آنها
رابوضوح آشکارمی سازد .ازجانب دیگراین مسءله می رساند که روابط مخفی ودادوستد
بین امپریالیستهای امریکاءی و«ناتو» وگروه های ارتجاعی اسالمی ازچه قراربوده
ومالحظه می شود که دولت امریکا بقدرت رسیدن طالبان رابا قدری تفاوت شکلی امارت
اسالمی پذیرفته است .این مطلب نیزقابل یادآوری است که دردوردوم ریاست جمهوری
حامدکرزی ودوران اشرف غنی زمینه نفوذوجابجاءی عمال طالبان دردولت دست نشانده
خاصتاْدرارتش ُ پولیس ُ وامنیت ملی بوفرت صورت گرفته است .این گروه ها موادووسایل
ووسایط انفجاری را به پیمانه بزرگی به کشوروارد کرده وازجزءی ترین حرکت جزء
وتامهای ارتش وپولیس و«امنیت ملی» دولت مزدوردرهرسطحی اطالع داشته وعملیاتهای
خودراعلیه آنها سازمان می دهند .واکثریت موفقیتهای طالبان درعملیات های نظامی
درهدف قراردادن نیروهای نظامی دولت مزدورومردم بیگناه افغانستان ناشی ازهمین
مسءله بوده وهست.ازطرفی هم طی این سالها ارتش وپولیس ونیروهای «امنیت ملی»
دولت دست نشانده به دستورحامد کرزی واشرف غنی دروضعیت دفاع غیرفعال قرارداشته
اند .وتلفات بیش ازصدهزارتن آنها دراین مدت باثردساتیرحامد کرزی واشرف غنی
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وباداران خارجی آنها بوده است.همچنین عملیاتهای نظامی ارتشهای امریکاءی و«ناتو»
هرگزدرجهت نابودی نیروهای طالبا ُن حقانی ُ القاعده وداعش نبوده بلکه درجهت تضعیف
وتحدیدآنها صورت گرفته است .درهرعملیات بمبباردمان آنهااکثراْ درمواضع خیالی طالبان
ده هاتن ازتوده های خلق بیگناه بقتل رسیده اند .بعبارت دیگر«به گفته حامدکرزی» جنگ
بین دولت وطالبان«جنگ بین دوبچه کاکااست» .ماسالها قبل با درنظرداشت مسایل
استراتیژیک وتاکتیکهای نظامی وتوازن قوادرجنگها ی ارتجاعی به این ارزیابی رسیده
ایم که جنگ امریکا وناتوبا طالبان والقاعده وحقانی شباهت «به بازی موش گربه» دارد.
ونیرومندی نظامی کنونی طالبان ووسعت سلطه ونفوذآنهادربخش بزرگی ازخاک افغانستان
خودموید آنست.گروههای القاعده ُطالبان ُحقانی ُداعش ُجیش االسالم وطالبان
پاکستانی ُدراین منطقه نقش جاده صافکن رابرای تجاوزات واشغالگریهای نظامی وتحکیم
سلطه استعماری امپریالیستهای امریکاءی وناتوبازی می کنند.بهمین صورت گروههای
ارتجاعی اسالمی النصر ُاحرارشام ُداعش ُوالشباب ُدرعراق ُلیبی ُسوریه ُوسومالی باسالح
ومهمات وپول امپریالیسم امریکا ودیگرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی نقش ارتش
پیاده امپریالیسم امریکا ومتحدین ناتوآن رادرکشورهای اسالمی بازی می کنند .همه این
گروه های ارتجاعی جنایتکاروضدمردم درارتباط باسرویسهای اطالعاتی دولت های
پاکستان ُترکیه ُقطر ُعربستان واسراءیل سرسپرده های امپریالیسم امریکاقرارداشته
وازطریق این کشورهاسالح وپول واطالعات دریافت می کنند ودرصورت لزوم حمل
ونقل افراد این گروه ها درشرایط مقتضی به کشورهای مختلف ازطریق سرویسهای
جاسوسی این کشورها صورت می گیرد .چنانچه انتقال نیروهای طالبان والقاعده به لیبی
وسوریه ویمن طی ده سال اخیرازهمین طریق صورت گرفته است.
همچنین جریان مذاکرات بین دولت مزدوروطالبان درقطرطی ماه های اخیربوضوح نشان
می دهدکه اشرف غنی شءونیست شیادزیرنام کذاءی«تحقق صلح»می خواهد
باردیگراذهان عامه خلق را درافغانستان فریب داده وامتیازات بیشتری به جانب طالبان
بدهد.درحالیکه این «صلح» بین دشمنان قسم خورده ملی وطبقاتی خلق افغانستان
است:ازیک طرف«صلح» بین امپریالیستهای اشغالگرجنایتکاروگروههای ارتجاعی
حنایتکارومزدورطالبان وازطرف دیگر بین گروه های ارتجاعی وجنایتکارتشکیل دهنده
دولت دست نشانده وطالبان می باشد وهیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد .مسءله
رهاکردن پنج ونیم هزارنفرطالب اززندان دولت که بخشی ازآنها شنیع ترین جنایات ازجمله
قتل را مرتکب شده اند.واکنون طالبان درجریان مذاکرات برای رهاءی هفت هزارتن
دیگراززندانیان شان چانه زنی می کنند.وازجانب دیگرحمالت انتحاری
رادرسراسرکشورشدت بخشیده اند .شکی نیست که دولت دست نشانده خاصتا ْ جناح اشرف
غنی درروزهای آینده بازهم درجهت اغوای مردم افغانستان به ترفند «لویه جرگه» (این
باصطالح چراغ جادوءی طبقات ارتجاعی فءودال وتاجران کمپرادوردرافغانستان)متوسل
شده وهفت هزارزندانی دیگرطالبان را رهاکند .ودوازده هزارزندانی رها شده ارتش
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چریکی طالبان رابیش ازپیش تقویت می کند.اگر«صلحی»هم بین دولت مزدوروتحریک
اسالمی طالبان صورت گیردبازهم به دالیل مختلف این جنگ جنایتکارانه ادامه خواهد
یافت .طالبان ودولت پاکستان روی اختالفات وتضادهای شدید بین جناح های تعلق ملیت
پشتون وملیتهای غیرپشتون دردولت مزدوروتضعیف هرچه بیشترآن وهمچنین نا رضاءی
عمومی مردم درجامعه ازدولت که به اثرناامنی وعدم مصءونیت جانی ومالی وفساد
گسترده دولت وشدت فقروبیکاری درسطح گسترده وجود دارد ؛ حساب بازکرده اند که
بتوانند قدرت دولتی را کامالٌ تصرف کرده وامارت اسالمی را برقرارکنند .لیکن این مطلب
را باید مدنظرداشت که گروه های ارتجاعی تعلق ملیتهای غیرپشتون سرسپردگیهای با
دولتهای کشورهای منطقه وخارج منطقه دارند که می خواهند براساس منافع شان
نفوذوسلطه ای دردولت آینده درافغانستان داشته باشند.باآنکه این دولتها ازجمله جمهوری
اسلالمی ایران ُپاکستان ُازبکستان ُتاجکستان ُترکیه ُهندوستان ُامپریالیسم فدراسیون روسیه
وسوسیال امپریالیسم چین برسرنفوذ وسلطه برافغانستان باهم اختالفات وتضادهای دارند.
لیکن غیرازدولت چین که با دولت پاکستان منافع همسودارد ُدولتهای دیگرعمدتاْازجناحهای
غیرملیت پشتون خاصتا ْ گروه های «اءتالف شمال» سابق حمایت خواهند کرد تا آنها به
سهم مقتضی شان دردولت آینده دستیابند .بفرض اگرچنین نشود درآن صورت این گروه
ها برای طالبان وامریکا مشکالت جدی ایجاد خواهند کرد .برخی ازگروه های جهادی
وغیرجهادی ازتعلق ملیت پشتون نیز درکنارگروه های ازتعلق ملیتهای غیرپشتون
قرارخواهند گرفت .وازجمله گروه های جهادی حزب اسالمی گلب الدین قب ْ
ال آمادگی
پیوستن به طالبان را اعالن کرده است که اینهم براساس خواست ودستوردولت پاکستان
صورت گرفته است .درصورت عدم توافق بین جناحهای تعلق ملیتهای طبقات ارتجاعی
غیرپشتون درداخل وخارج دولت دست نشانده با طالبان ُ امکان برخوردهای نظامی بین
این گروه ها وطالبان وجود دارد .واین امربهانه وتمسکی برای امپریالیسم امریکاوشرکای
«ناتو»آن خواهدشد تا بانیروهای نظامی بیشتراشغالگری وسلطه استعماری شان
رادرافغانستان ادامه دهند.شاید هم امپریالیسم امریکا چنین نقشه ای پنهانی داشته وامتیازدادن
به طالبان درجهت بوجودآمدن چنین اوضاعی صورت گرفته باشد!اگرچه ماازنقشه های
پنهانی غارتگرانه امپریالیستهای امریکاءی وشرکای «ناتو» آن درآینده درافغانستان
ومنطقه اطالع نداریم .لیکن روند اوضاع طی بیست سال اخیرنشان می دهد که مساعد
کردن زمینه برای قدرت گیری دوباره طالبان بوسیله ارتشهای اشغالگروارتش دولت دست
نشانده وهمچنین امتیازدهی امریکابه طالبان طی «توافقنامه» سال گذشته ونیزامتیازدهی
اخیردولت برهبری اشرف غنی زمینه رابرای قدرت گیری دوباره طالبان آماده می سازد.
درآن صورت احتمال اشتعال جنگ بین گروههای تعلق ملیتهای غیرپشتون باطالبان
ودیگرگروههای متحدآنهاوجود دارد.درصورت بوجودآمدن چنین اوضاعی بخشهای از
نیروهای ارتش ُ وپولیس و«امنیت ملی» دولت دست نشانده براساس تعلقات ملیتی شان
جبهه گیری خواهند کرد .جبهه گیری ملیتی دراین جنگ جنایتکارانه بین گروه های
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ارتجاعی مختلف ازدوطرف جنگ برای خلقهای ملیتهای مختلف کشورعواقب وخیم وفاجعه
باری را به همراه خواهد داشت.
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