درمحکومیت سیاه روز  6جدی وافشای گوشه ای ازجنایات سهمگین سوسیال-
امپریالیسم "شوروی" وباندهای جنایتکارووطن فروش"خلقی" پرچمی"سازائی"
ودیگرگروه های همقماش آنها علیه خلق افغانستان
بتاریخ  6جدی سال  1358خورشیدی ارتش جنایتکارابرقدرت سوسیال-امپریالیسم «شوروی» اززمین
وفضا برافغانستان حمله نموده وبا اشغال نظامی کشورخلق مظلوم مارابه زنجیراسارت استعماری کشید.
این سیاه روزفاجعه بارپیآمد کودتای ننگین(  )7ثورسال  1357بود که باندهای جنایتکار«خلقی» پرچمی
به کمک مستقیم" ک گ ب وجی آریو"(سرویس استخبارات) دولت سوسیال امپریالیسم«شوروی» بقدرت
رسانده شدند .رژیم کودتائی که درماهیت نماینده طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادوروپاسبان منافع
سوسیال-امپریالیسم«شوروی»درافغانستان بود؛بابیشرمی کودتای خودرا«انقالب» خوانده ودرآغازسعی
کرد تا باشعارهای بظاهرمترقی واجرای چند رفورم نمایشی ازجمله «رفورم ارضی»خلق افغانستان
رااغفال کند .رویزیونیستهای مزدورکه ازکمترین حمایت مردم افغانستان برخوردارنبوده وتوسط کودتا
قدرت دولتی راازولی نعمت سابق شان غصب کردند ،ازابتدای حاکمیت شان ازتوده های مردم وحشت
داشته واختناق واستبداد فاشیستی را برجامعه حاکم کرده ودیکتاتوری وحشت وبربریت را قایم نمودند.
رژیم دست نشانده ازابتدا اقدام به سرکوب ونابودی جریانات وگروه های سیاسی مخالفش کرده وتعقیب
وگرفتاری وزندان وشکنجه واعدام رادردستورکارخویش قرارداد.رژیم مزدورچندین هزارتن
ازروشنفکران مترقی وآزادی خواه منسوب به جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) را دستگیروبعد
ازشکنجه های سبعانه بقتل رساند.این رژیم ضد خلقی که کاذبانه وخاینانه شعار« دموکراسی» و«خلق
خواهی» بلند کرد؛ هزاران تن ازآزادی خواهان وتوده های خلق مظلوم وبیگناه را« بجرم» وطندوستی
وآزادی خواهی بقتل رساند .اما این مظالم وستمگریها ووحشت وترورازجانب خلق آزادیخواه افغانستان
بی پاسخ نماند .با وجوداینکه رژیم بااجرای برنامه «اصالحات ارضی»(که منظوراصلی آن تقویت
سکتوردولتی وآماده کردن شرایط برای بهره کشی سرمایه های سوسیال – امپریالیسم« شوروی» بود)
چند جریب زمین برای دهقانان بیزمین داد؛ ولی نتوانست درهیچ سطحی حمایت توده های مردم را جلب
کند .فقط مشتی عناصراپورتونیست وجاه طلب ازتحصیل کرده ها که قبالً عضویت «حزب دموکراتیک
خلق» را نداشتند وتعدادی عناصرلومپن بعد ازکودتا فرصت طلبانه خودرا به دامن رژیم انداختند{ .نا
گفته نماند که بعد از 6جدی دستگاه جهنمی" خاد" وارتش رژیم تعداد زیادی ازاین عناصرلومپن
واوباش را استخدام کرده وعلیه خلق بکارگرفت .وباندهای ملیشه ای تحت رهبری رشید دوستم وملک
که شنیع ترین جنایات وتجاوزات را علیه خلق افغانستان انجام دادند ازهمین جمله اند .به همین صورت
گروه های ارتجاعی اسالمی ازآغازجنگ مقاومت مردم افغانستان دهها دسته وگروه ازعناصرلومپن
واوباش تشکیل کرده ودرجریان جنگ وهم بعد ازآن شنیع ترین جنایات وتجاوزات راتوسط آنها علیه
خلق مظلوم افغانستان درروستا ها وشهرها انجام دادند که تاکنون هم ازآنها منحیث ارتشهای خصوصی
درجهت پیشبرداهداف ضدمردمی شان کارمی گیرند} .با شدت ووسعت مظالم ووحشت رژیم علیه توده
های خلق وروشنفکران مترقی وجنایات سبعانه بوسیله دستگاه های مخوف«اگسا» و«کام» ،تضادخلق
بارژیم مزدورحدت یافته وبه نقطه انفجاررسید .توده های خلق بگونه خود جوش دست به شورش وقیام
زدند که توسط دولت خونخواروحشیانه سرکوب گردیده وهزاران تن رابخاک وخون کشید .لیکن خلق
آزادی خواه افغانستان هرگزمرعوب دشمن زبون نشده ودست به اسلحه برد وجنگهای گوریالئی دربخش
اعظم کشورآغازگردیده وضربات سنگین بردولت مزدورتحت رهبری نورمحمد تره کی وحفیظ هللا امین
این سردسته های جنایتکاران وخاینین به خلق وکشوروارد کردند.
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ابرقدرت سوسیال -امپریالیسم «شوروی» وبلوک سوسیال -امپریالیستی کودتای" ثور"را «انقالب
خلقی» تبلیغ کردند؛ ولی رژیم مزدوردرزیرضربات مقاومت مسلحانه توده های خلق افغانستان
وفشاراعتراضات ونارضائی عمومی به حالت احتضاررسید.سوسیال امپریالیسم« شوروی» براساس
اهداف توسعه طلبانه اش درافغانستان ومنطقه با ارتش ( )120هزارنفری بتاریخ( )6جدی سال 1358
افغانستان رامورد تهاجم نظامی قرارداده وببرک خاین وجنایتکار(شاه شجاع دوم) را دررأس دولت
دست نشانده نصب کرد .تزاران نوین ومزدوران بومی آنهاتصورمی کردند که با این لشکرکشی می
توانند خلق مظلوم وبیدفاع افغانستان راترهیب کرده وبه تسلیم وانقیاد واداشته وبه سلطه وحاکمیت ننگین
شان ادامه دهند .این کودنهای فرومایه که ازتاریخ گذشته خلق این سرزمین کامالً بی اطالع بودند،
روحیه میهندوستی وضداستعماری وسجایای آزادی خواهی آنها رادرطول تاریخ وجودی شان دست کم
گرفتند .سوسیال فاشیستهای روسی شیادانه اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان را «کمک
انترناسیونالیستی» خواندند؛ ولی با تهاجم نظامی آنها ،توده های خلق ملیتهای مختلف کشورونیروهای
آزادیخواه ومترقی بیش ازقبل علیه ارتش اشغالگرواستعمارگران روسی ورژیم دستنشانده بسیج شده
واعتراضات وقیامهاوشورشهای همگانی درسراسرکشوربیش ازپیش شدت یافته وگسترش یافت.طبقات
فئودال وتاجرکمپرادورکه منافع طبقاتی شان ازجانب رژیم مزدوروسوسیال امپریالیسم « شوروی»
مورد ضربت قرارگرفت نیزعلیه آنها قرارگرفتند .البته بخشی ازطبقه فئودال وطبقه تاجران
کمپرادوروفاداری شان رابه دولت مزدوروارتش اشغالگراعالم کرده واراضی وجایدادآنها بازگردانده
شد ودرچوکات«جبهه ملی پدروطن»مستقیما ًبه خدمت دولت مزدورقرارگرفتند .گروه های ارتجاعی
اسالمی وشئونیست های" افغان ملت" این نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادورودیگرهمقماشان آنها نه
بخاطرکسب استقالل کشوروحصول آزادی مردم که ازدید منافع گروهی وطبقاتی شا ن ومنافع
امپریالیستهای غربی درافغانستان دراین جنگ شرکت کردند .واهداف وخواستهای خاینانه وشوم آنها
درجریان جنگ مقاومت مردم افعانستان علیه ارتش سوسیال  -امپریالیسم« شوروی» ورژیم مزدورآن
درعمل ثابت گردید .وطی ده سال جنگهای جنایتکارانه بین گروه های تشکیل دهنده دولت اسالمی
وجنگ بین گروه های جهادی وگروه طالبان وپانزده سال اخیر(تجاوزواشغال نظامی وبه مستعمره
کشیدن کشورتوسط ابرقدرت امپریالیستی امریکا وشرکای "ناتو" آن) وجنایات وتجاوزات وخیانتهای که
این همه باندهای وطن فروش وخاین ودولت دست نشانده وحامیان خارجی آنها علیه خلق وکشورانجام
داده ومی دهند ،ماهیت وخصلت طبقاتی واهداف آنهارابیش ازقبل برای توده های خلق آشکارکرده که
همه اینهاازدشمنان سوگند خورده خلق وکشورهستند .جنگ ارتش امریکا وناتووارتش دولت پوشالی
علیه گروه های ارتجاعی ومزدورطالبان وگلب الدین وحقانی والقاعده واکنون" داعش" ،نه بخاطرشکست
ونابودی آنهاست که به منظورتضعیف ومطیع ساختن آنهامی باشد .وازجانب دیگرجنگ این گروه هاعلیه
ارتش های اشغالگرودولت مزدورنه بخاطرکسب استقالل وآزادی کشورکه درجهت امتیازگیری
ازقدرتهای امپریالیستی دردولت دست نشانده هستند .وازجهت دیگراین جنگ جنایتکارانه درجهت تأمین
منافع پلید وغارتگرانه آنها وسرکوب هرنوع مقاومت آزادی خواهانه مردم افغانستان وجلوگیری ازبوجود
آمدن جنبش انقالبی مردمی درکشورمی باشد .ماهیت این جنگ راخصلت تضاد بین جناح های مختلف
امپریالیستی وارتجاعی واهداف خاینانه وغارتگرانه ای آنها تعیین می کند؛ زیراهمه این نیروها وجناح
ها ازدشمنان قسم خورده ملی وطبقاتی مردم افغانستان واستقالل وآزادی کشورهستند.
با تهاجم ارتش سوسیال  -امپریالیسم« شوروی» به افغانستان اعتراضات وتظاهرات گسترده
ومقاومتهای همه جانبه مردم افغانستان درسراسرکشورگسترش یافت .بالمقابل رژیم واستعمارگران
روسی برشدت حمالت وحشیانه علیه توده های خلق وروشنفکران آزادیخواه کشورافزودند.ارتش
اشغالگرودولت مزدورصدهاهزارتن انسان بیگناه را بوسیله بمبارانهای هوائی وبه توپ بستن محله ها
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وقریه ها کشتند وده ها هزارتن راتوسط دستگاه مخوف "خاد" که تحت امر" ک گ ب" عمل می کرد،
درزندانها به طرزوحشیانه وضدانسانی شکنجه کرده وبه جوخه های اعدام سپردند .این ددمنشهای سفاک
هزاران تن ازمردم آزادی خواه را زنده بگورکردند .درآن شرایط هرخلقی پرچمی سازائی درهرموقعیت
دولتی که قرارداشت نقش یک جاسوس حرفه ای راعلیه مردم بازی کرده ودرادارات دولتی ،کارخانه
ها،مکاتب ،فاکولته ها ،مساجد وتکیه خانه ها ،تیمهای سپورتی وخالصه درهرمحل واجتماعی توده های
مردم وروشنفکران آزادیخواه راتحت نظرداشته وطی چهارده سال حاکمیت ننگین شان هزاران انسان
بیگناه را حتی به اثرمخالفتها وعقده مندیهای شخصی به نام مخالفت با رژیم وبه « جرم» آزادی خواهی
ویا همکاری با نیروهای مقاومت دستگیرکرده وتحت شکنجه های وحشیانه قرارداده وکشتند ویا به
زندانهای طوالنی مدت محکوم کردند .درشرایط حکومت فاشیستی خلقی پرچمیها حتی استماع رادیوهای
اروپائی وامریکائی ودیگررژیمهای مخالف آنها جرم محسوب می شد .جنایات وخیانتها ،مظالم وتعدیها
وانواع ستم ازجانب رژیم مزدوروباداران روسی آن طی چهارده سال غیرقابل توصیف است .این
وحشیهاکه ازکمترین احساس انسانی بی بهره بودند وهستند ،ازهیچ نوع جنایت وخیانت وتجاوزعلیه
خلق مظلوم افغانستان دریغ نکردند .سوسیال فاشیستهای روسی ورژیم جالد حدود یک ونیم میلیون تن
انسان بیگناه را وحشیانه کشتند ،بیش ازیک میلیون تن را معلول ومعیوب کردند ،بااجرای پالیسی تعقیب
وزندان وشکنجه واعدام وپیاده کردن برنامه "سرزمین سوخته"حدود شش میلیون تن ازمردم مارا
مجبوربه فرارازکشورکردند که حدود سه میلیون تن آنها تا کنون درکشورهای پاکستان وایران بارنج
ومشقت وفقروگرسنگی وبیسوادی دست بگریبان اند .این خود فروخته ها ،زندگی فقیرانه میلیونها تن
ازتوده های خلق رابه نابودی کشیده وکشوررا درتمام عرصه ها ویران کردند .این غالمان حلقه بگوش
تزاران نوین به شیوه فاشیستهای نازی علیه خلق افغانستان عمل کردند .ازجمله تطبیق برنامه تصفیوی
 ،باین صورت که با ایجاد رعب وحشت  ،محالت وقریه ها را محاصره کرده ومانند گشتاپوی نازیها
زنان وکودکان ومردان را به طرزوحشیانه ای دریک محل منحیث اسیرازصبح تا شام تشنه وگرسنه
درقرنطین نگهداشته وخانه های آنهارا تالشی نموده وآنچه چشمگیرآنها بود به غارت برده وجوانان
ونوجوانان راکه اکثراً یگانه نان آورخانواده های شان بودند باجبروزوربه جبهات جنگ جنایتکارانه ای
شان می فرستادند.پالیسی ننگین دیگررژیم مزدورواشغالگران روسی "تصفیه های فرهنگی" بود باین
عبارت که خانه هارا جستجوکرده وهرنوع کتاب ورساله راجمع آوری وسوختاندند .وبا پیدا کردن
اثرانقالبی ومترقی کمترین جزای صاحب آن خانه ها ازمرد وزن شکنجه وزندان بود .وکتاب سوزیهای
رژیم خلقی پرچمی ها وارباباب روسی آنها شباهت به کتاب سوزیهای فاشیستهای نازی درجریان جنگ
جهانی امپریالیستی دوم دارد .چنانکه اکنون وحشیهای متعصب قرون وسطائی" داعش" آنرا
درکشورهای سوریه وعراق انجام می دهند .جنایت هولناک دیگررژیم مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال
امپریالیستهای اشغالگراینست که حدود ده میلیون مین ضدنفروضد وسایط را درسراسرخاک افغانستان
غرس وتعبیه کردند که طی حدود چهاردهه اخیرهمه روزه ازخلق مظلوم قربانی می گیرد،
باثرانفجاراین مینها ماهانه ده هاتن ازاطفال وبزرگساالن کشته ومعلول می شوند .این جنایتکاران
فرومایه که ده ها تن را « بجرم» تحصیل درامریکا وکشورهای اروپائی اتهام«جاسوسی » زده وآنها
راوحشیانه شکنجه کرده وتعدادی را بقتل رساندند؛ولی بعد ازفروپاشی حکومت باداران سوسیال-
امپریالیست شان دربرابردولتهای امپریالیستی اروپائی وامریکائی زبونانه زانوزده و" توبه نصوح"
کردند واکنون هزاران تن آنها درآغوش امپریالیستهای امریکائی واروپائی لمیده اندویا دردولت
مستعمراتی کابل به خدمت همین قدرتهای امپریالیستی قرارگرفته وبادستگاه های جاسوسی آنها
وارتشهای اشغالگردرداخل کشورنوکری می کنند .این جانیان حرفه ای فکرخواهند کرد که خلق
افغانستان این همه جنایات وخیانتهای آنهارا فراموش خواهند کرد؛ نه،هرگزچنین نخواهد بود! این
آدمکشان خود فروخته وهمسنخان جهادی ،طالبی وملیشه ای آنها بهیچ صورت ازانتقام خشم خلق نجات
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نخواهندیافت وکارنامه های ننگین این جنایتکاران ومزدوراستعماروامپریالیسم درتاریخ افغانستان
وجهان ثبت است وهیچگاهی فراموش خاطرنسل درنسل خلق مظلوم افغانستان وافراد آزادیخواه ومترقی
درجهان نخواهد شد.
خلق این سرزمین دربرهه های مختلف تاریخ درجهت دفاع ازمیهن وحراست ازاستقالل وآزادی شان
علیه متجاوزین وسلطه گران وقدرتهای استعماری وامپریالیستی شجاعانه مبارزه اند .این خلق ستم کشیده
درجنگ علیه رژیم مزدورواشغالکران روسی قربانیهای زیادی داده وننگ تسلیمی به دشمنان طبقاتی
وملی رانپذیرفتند .لیکن باهمه فداکاریها وقربانیها به اهداف شان که استقالل کشوروآزادی وحاکمیت ملی
باشد ،دستنیافتند .ازآنجاییکه نیروهای انقالبی ومترقی کشورخاصتا ً نیروهای انقالبی پرولتری مربوط
به جنبش دموکراتیک نوین فاقد یک تشکل انقالبی نیرومند بودند تا جنگ مقاومت مردم را رهبری
کنند؛ لذا نیروهای ارتجاعی اسالمی به حمایت دولتهای ارتجاعی منطقه(پاکستان ،ایران وعربستان
سعودی) وسالحها وپولهای قدرتهای امپریالیستی ودولتها ونهادهای ارتجاعی  ،جنگ خود جوش توده
های مردم رازیررهبری قراردادند .اگرچه گروه های جنبش انقالبی پرولتری ونیروهای منسوب به
جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) ازهمان ابتدای قیام توده های مردم علیه رژیم کودتائی
درکنارآنهاقرارگرفته ودرجنگ مقاومت ضد دولت مزدوروارتش اشغالگرروسی شرکت کرده
ودرجبهات جنگ ازحمایت توده های مردم برخورداربودند؛ لیکن باثرپراکندگی نیروهای این جنبش
وازجانب دیگرخیانت بخشهای ازآنها به جنگ مقاومت مردم وبه جنبش انقالبی ومترقی کشورودستگیری
واعدام چندین هزارتن آنها توسط رژیم جنایتکارخلقی پرچمیها واشغالگران روسی ونیزحمالت خصمانه
وقاتالنه گروه های ارتجاعی اسالمی درجبهات جنگ وخارج آن علیه نیروهای جنبش انقالبی؛ این
نیروها هرچه بیشترتضعیف شده وبعد ازچهارسال ازجبهات جنگ عقب نشینی کردند .ازجمله گروه
های منسوب به جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید)"ساما"است که بعد ازدستگیری واعدام مجید نه
اینکه به پیشبرد جنگ آزادیبخش ملی وفادارنماند که به لحاظ فکری وسیاسی سیرانحطاط وقهقرا درپیش
گرفته ودرمنجالب تسلیم طلبی طبقاتی وملی غرق گردید .باین عبارت که "ساما"با دولت مزدوروقوای
اشغالگرروسی پروتوکول تسلیمی امضاکرده وجبهات جنگ"ساما"بخدمت دولت مزدوروقوای
اشغالگرروسی درآمده وتعدادی ازاعضای"ساما" بادستگاه خاد دولت مزدورنیزخدمت کرده و"ساما" به
خلق ومیهن خیانت کرد.همچنین تشکل رویزیونیستی « سازمان رهائی -راوا» واکنون« حزب همبستگی
افغانستان» که سابقه عضویت جریان دموکراتیک نوین را داشت ،صد ها روشنفکرهوادار" شعله جاوید"
را بنام شرکت درجنگ آزادیبخش ملی اغوا کرده وبا احزاب اسالمی"جبهه مبارزین مجاهد" را تشکیل
کرده وبرای پیروزی "جمهوری اسالمی" علیه دولت خلقی پرچمی ها واشغالگران روسی وارد جنگ
شد .هردو تشکیل« ساما» و« سازمان رهائی» که بخش بزرگی ازنیروهای منسوب به جریان
دموکراتیک نوین رابا شعارهای به ظاهرمترقی اغوا کرده وچند صد تن آنهارا قربانی سیاستهای تسلیم
طلبانه وضدمردمی شان کردند .ازجهت دیگر" ساما" با تسلیمی به دولت دست نشانده وارتش سوسیال
امپریالیسم« شوروی» مدرک ووسیله ای دردست گروه های ارتجاعی اسالمی دادتا علیه نیروهای
مربوط به جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید)درجبهات جنگ ودرکشورهای ایران وپاکستان تبلیغات
تخریبکارانه کردند تا ذهنیت توده های عوام را نسبت به آنها مغشوش سازند .وباین صورت ضربات
شدید چند جانبه نیروهای انقالبی ومترقی راهرچه بیشترتضعیف کرد .بعد ازتجاوزنظامی امپریالیسم
امریکا ومتحدین ناتوآن به افغانستان بتاریخ  7اکتوبرسال  2001میالدی وتشکیل دولت دست نشانده به
رهبری کرزی مزدور؛ افراد هردوتشکیل رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب«رهائی  -راوا»
و«ساما» درکنارباندهای خلقی پرچمی سازائی ،جهادی" ،افغان ملتی"ها ودیگرخاینین وقاتلین مردم
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افغانستان دردولت جمهوری اسالمی دست نشانده استعمارشرکت کرده وبه مقامهای وزارت ،معینیت،
والیت وریاست رسیدند.
با شکست نظامی سوسیال -امپریالیسم« شوروی» وخروج ارتش اشغالگرازافغانستان وفروپاشی
سوسیال امپریالیسم« شوروی» ،رژیم مزدورتحت رهبری نجیب هللا جالد نیزدچارفروپاشی گردیده
وجناحهای مختلف آن براساس تعلقات ملیتی شان به گروه های اسالمی تسلیم شده ودردولت اسالمی
شرکت کردند .بعبارت دیگربه گفته برادربزرگ شان " برهان الدین ربانی" که می گفت ":اینها
دیگرکمونیسم شان رارها کرده وبه دامن پرعطوفت اسالم پناه آورده اند وما آنهارا موردعفوقراردادیم".
دراولین روزاعالم "دولت اسالمی" ،صبغت هللا مجددی این خاین وطن فروش "عفوعمومی"همه
جنایتکاران رااعالن نمود .تعداد زیادی ازسران وکدرهای نظامی وملکی وخادیستهای شکنجه گررژیم
خلقی پرچمیها به کشورهای غربی پناهنده شده وجناح تحت رهبری شهنوازتنی به " آی اس آی" دولت
پاکستان تسلیم شده وبعداً به گروه طالبان پیوست.باید تذکرداد که تعدادزیادی ازگروه های اسالمی
درجریان جنگ مقاومت مردم افغانستان با دولت مزدورواشغالگران روسی رابطه داشته وبا آنها
پروتوکول عدم تعرض وهمکاری امضاکرده وازآنها سالح ومهمات وپول می گرفتند ،ازجمله احمد
شاه مسعود که درسال  1983به دولت مزدوروقوای اشغاگران روسی تسلیم شده وبا آنها پروتوکول
امضا کرد .وی این همکاری رابا دشمنان خونخوارمردم افغانستان تاآخرادامه داد .اوراه سالنگ را برای
ارتش غارتگرامن نگهداشت تا به سهولت وبا مصارف کم سالح ومهمات ووسایل نظامی را جهت
سرکوب مردم وویرانی کشورانتقال دادند .این آقا تازمانیکه زنده بود ازجانب هواداران داخلی وخارجی
اش« شیرپنجشیر» لقب گرفت وبعد از"مرحوم" شدن توسط برادران اسالمی اش ازجانب دولت دست
نشانده استعماربه رهبری کرزی مزدور ،لقب« قهرمان ملی» به اوداده شد.
با سقوط رژیم طالبان قدرتهای اشغالگرهمه گروه های جنایتکاروخاین ووطن فروش منجمله باندهای
خلقی پرچمی« ،سازائی»« ،سفزائی» را دردولت دست نشانده بخدمت گرفتند .این شیوه ای گزینش
مزدوربرای قدرتهای استعماری وامپریالیستی درطول تاریخ بوده است .زیرا استعماروامپریالیسم با
اتکاء به طبقات ونیروها وگروه های ارتجاعی وخود فروخته ،وطن فروش ،خاین وجنایتکارمی تواند
سلطه ای خودرا برکشورها وخلقها تحمیل کنند .قراریکه قبالً تذکریافت؛ شرکت گروه های ارتجاعی
اسالمی درجنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدورواشغالگران روسی نه بخاطرکسب استقالل
کشوروآزادی خلق که به منظورتأمین منافع طبقاتی خودآنها ومنافع حامیان امپریالیست آنها بود .وتبانی
وسازش واتحاد آنها با باندهای خلقی پرچمی سازائی ملیشه ای وشرکت این قاتلین مردم دردولت اسالمی
ناشی ازخصلت تضاد بین این گروه ها ودسته بندیهای ارتجاعی دشمن مردم افغانستان است .فقط تضاد
خلق ونیروهای واقعا ً انقالبی باطبقات فئودال وکمپرادوروامپریالیسم (که گروه های ارتجاعی مختلف
"مذهبی" و"غیرمذهبی"نمایندگان منافع طبقاتی آنهاهستند) ازجمله تضادهای انتاگونیستی ،آشتی
ناپذیراند .ازاین طریق است که مردم افغانستان می توانند دشمنان اصلی ودوستان واقعی خود را بشناسند.
اکنون هم مردم ما نباید به جنگ بین ارتشهای اشغالگرودولت دست نشانده وگروه های طالبان وگلب
الدین وحقانی والقاعده وداعش ،دچاراشتباه شوند .اینها دراین جنگ اهداف ومنافع طبقاتی مشترکی دارند
وجنگ آنها درهمین جهت ادامه دارد وهرزمان که منافع آنها ایجاب کند ترک مخاصمت کرده وجنگ
را متوقف می کنند .ادامه جنگ بین اینها به منظوردروحشت نگهداشتن وسرکوب دایمی خلق افغانستان
وجلوگیری ازشکل گیری نهضت آزادی خواهانه توده های مردم وجنبش انقالبی مردمی است .وتضاد
بین قدرتهای امپریالیستی جهانی به سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکا وگروه های ارتجاعی
اسالمی مختلف پاکستانی ،گروه القاعده ،داعش یا "خالفت اسالمی" ،جبهه النصره ،جیش االسالم،
احرارشام درعراق ،لیبی ،سوریه ،یمن ،بوکوحرام (درنیجیریه) ودیگرگروه های اسالمی همسنخ شان
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دردیگرکشورهای جهان دارای چنین ماهیت وخصلتی بوده وروابط وبرخوردهای آنها برهمین
مبناصورت می گیرد.
جنگ جنایتکارانه درافغانستان درجهت اهداف غارتگرانه قدرتهای امپریالیستی امریکاوناتوودولت
پاکستان وگروه های ارتجاعی اسالمی طالبان ،حقانی وگلب الدین والقاعده وداعش جریان دارد.
استراتیژی امپریالیستهای امریکائی وناتوادامه اشغال نظامی وتسلط استعماری آنها برافغانستان طی یک
ونیم دهه اخیربراساس اهداف سلطه جویانه آنها بوده وجهت اغوای خلق افغانستان ظاهراً آنرا
زیرنام"جنگ علیه تروریزم" آغازکرده وادامه می دهند .ازجهت دیگردولت پاکستان نفوذ وسلطه
برافغانستان را ازاهداف اصلی اش دانسته ومداخالت آشکارونهان اش را درافغانستان "توجیه" می کند.
چون بین دولت پاکستان وهند برسر"مسئله کشمیر" یک نزاع طوالنی مدت وجود دارد؛ لذا دولت
پاکستان تالش دارد تا نفوذوسلطه دولت هند را درافغانستان محدود سازد .ونفوذوتسلط بردولت
افغانستان امکان غارت منابع طبیعی سرشاروزمینه صدوراموال واجناس وسرمایه گذاریهای پرمنفعت
را درسطح گسترده برای فئودال کمپرادورهای پاکستانی مهیا می سازد .ونیزافغانستان منحیث راه مناسب
ترانزیتی برای صدورکاال واجناس پاکستانی به کشورهای آسیای میانه وواردات مواد خام وانتقال انرژی
ارزان ازاین کشورها با سهولت وبه قیمت مناسب ،می باشد .فئودال کمپرادورهای حاکم برپاکستان حدود
چهل سال است که افغانستان بحران زده وبه شدت تضعیف شده را ازطریق گروه های ارتجاعی اسالمی
ودولت های تحت رهبری آنها(درشرایط جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدورخلقی
پرچمیهاوارتش اشغالگرسوسیال-امپریالیسم« شوروی» ،درزمان دولت اسالمی گروه های جهادی
وملیشه ای  ،درزمان امارت اسالمی طالبان وتسلیح وتمویل ورهبری جنگ گروه های طالبان ،حقانی
وگلب الدین والقاعده طی بیش ازیکدهه اخیر) به حوزه نفوذ وسلطه وتجاوزشان مبدل کرده اند .دولت
پاکستان همواره با زبان دیپلوماسی وگاهی هم بگونه صریح تجهیزوتمویل وحمایت ازگروه های طالب
والقاعده وحقانی وگلب الدین را (که زیرنام جنگ علیه ارتشهای اشغالگرودولت مزدورآنها ،به خلق این
سرزمین خیانت وجنایت می کنند)بیشرمانه آن رابعنوان اعمال فشاربردولت مزدوردرافغانستان بیشرمانه
« توجیه» می کند تا این دولت روابط ومناسبات گسترده اش با دولت هند را تاآن حدی محدودسازد که
دولت پاکستان می خواهد وهمچنین پذیرش خواستهای دیگرآن درافغانستان .دولت پاکستان مداخالت اش
رادرافغانستان جلوگیری ازمداخالت دولت هند ازطریق خاک افغانستان به خاک پاکستان می خواند.
زیرا دولت پاکستان مدعی است که بخشی ازطالبان پاکستانی تحت رهبری مال فضل هللا که با دولت
پاکستان درمخالفت قرارگرفته است ،درافغانستان بود وباش داشته وازخاک افغانستان منافع دولت
پاکستان راتهدید کرده وازجانب دولت هندوستان کمک وتمویل می شود .وادعای دیگردولت پاکستان
اینست که دولت هندوستان برای جدائی طلبان ملیت بلوچ درصوبه بلوچستان کمک میکندواین
کمکهاراازطریق کونسلگریهای دولت هندوستان دروالیات قندهاروننگرهارافغانستان انجام می
دهد.دولت ارتجاعی وتوسعه طالب هندنیزسعی دارد تا ازطریق نفوذوسلطه بردولت افغانستان نفوذ
وسلطه دولت پاکستان رادرافغانستان محدود سازد .وبه لحاظ اقتصادی بازارافغانستان راتصرف نموده
وبرمنابع وذخایرافغانستان دسیتیابد .ازاینروطی پانزده سال اخیربیش ازدومیلیارد دالربرای دولت
افغانستان درجهت اعماربرخی ازپروژه های بزرگ وساختمانها ،تربیت افسران ارتش وپولیس ،دادن
تجیزات نظامی وبورسهای تحصیلی برای فارغان مکاتب ودیگرعرصه ها" کمک" کرده است .وخواست
دیگردولت هند تصرف بربازارهای کشورهای آسیای میانه ودسترسی برمواد خام وانرژی ارزان است.
خواست دیگردولت پاکستان اینست که گروه های منسوب به " ائتالف شمال" دردولت ازنفوذکمی
برخوردارباشند تا ازاین طریق نفوذوسلطه امپریالیسم فدراسیون روسیه ،دولت هند ودولت ایران
برافغانستان محدود شود .همچنین دولت پاکستان هدف دارد که بعد از«ختم» اشغال نظامی وتسلط
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استعماری مستقیم امپریالیسم امریکا وناتو ،افغانستان را بکمک دولتهای امریکا وانگلستان دوباره تحت
قیمومیت قراردهد ویا دولتی درافغانستان روی کارآیدکه وابسته ومطیع دولت پاکستان باشد ،تاازاین
طریق بتواند به اهداف غارتگرانه اش دستیافته وخط نامنهاد "دیورند" رارسمیت بخشد .باختصاراینها
مسایلی اند که محتوی استراتیژی وکنه اهداف عمده دولت های پاکستان وهند را درافغانستان ومنطقه
تشکیل می دهد وبه اضافه اهداف پنهانی آنها .ازآنجاییکه امپریالیسم امریکا وامپریالیسم بریتانیا ،طی
چندین دهه دولت پاکستان را نوکروخدمتگارقابل اعتماد شان درمنطقه می دانند وازجهت دیگراین
خواستها واستراتیژی دولت پاکستان(نفوذوسلطه همه جانبه برافغانستان وتحدید نفوذوسلطه دولت هند
درکمترین حدآن ،جلوگیری ازنفوذ وتسلط گسترده امپریالیسم فدراسیون روسیه [خاصتا ً که طی یکسال
اخیراختالفات وتضاد بین امپریالیسم فدراسیون روسیه وامپریالیسم امریکا وبرخی ازکشورهای
عضوناتومتحد نزدیک امریکا برسرمسئله اوکراین وسوریه تشدید شده است] ومحدود کردن نفوذ وسلطه
دولت ایران درافغانستان وهمچنین حمایت دولت پاکستان ازگروه های مختلف اسالمی وتربیت
وتجهیزوتهیه پناه گاه برای آنها)رانیزدرراستای استراتژی منطقه ای واهداف جهانی شان
خاصتا ًدرکشورهای اسالمی میدانند؛لذادربرابرتمام تجاوزات وتخریبکاریهاواقدامات خصمانه دولت
پاکستان علیه خلق وسرزمین افغانستان که ازطریق گروه های وحشی وجنایتکارطالبان وحقانی وگلب
الدین والقاعده صورت می گیرد ،سکوت اختیارکرده وازمنافع واهداف دولت پاکستان درافغانستان جهت
داری کامل نموده واین موضع خودرا شیادانه با لفافه دیپلوماتیک بیان کرده ودرعمل نیزانجام داده ومی
دهد .ومداخالت خاینانه واهداف شوم دولت ارتجاعی پاکستان علیه خلق وخاک افغانستان درهمسوئی
بااستراتیژی واهداف غارتگرانه امپریالیسم امریکا ومتحدین آن صورت می گیرد .درحالیکه گروه های
طالبان وحقانی وگلب الدین نیروهای نظامی امریکا وناتورامورد حمالت مرگبارقرارمیدهند وتاکنون
حدود دوونیم هزارتن عسکرامریکائی وبیش ازپنج صد تن عسکرناتورا درافغانستان کشته اند؛ ولی
ارتش امریکا وناتوازحمالت نابود کننده علیه این گروه ها خودداری کرده ودولت امریکا ودیگراعضای
ناتوازجمله دولت انگلستان بگونه نهان وآشکاربااین گروه ها رابطه دارند .وبه همین صورت دولت
دست نشانده برهبری حامد کرزی وغنی احمدزی تا کنون به دستورباداران امریکائی و"ناتو" ئی شان
چنین سیاست وروشی راتعقیب کرده ومی کنند .واین عمل خاینانه آنهابارها توسط بخشهای ازارتش
وپولیس دولت مزدورافشا شده است .ازجانب دیگردوجناح تشکیل دهنده دولت دست نشانده برهبری
غنی احمدزی وعبدهللا عالوه براختالفات وتضاد برسرتقسیم مقامهای دولتی؛ جناح عبدهللا عمدتا ً گروه
های منسوب به " ائتالف شمال" روی مسئله نحوه ای برخورد باگروه های طالبان وحقانی وگلب الدین
وشیوه برخورد وچگونگی تأمین روابط با دولت پاکستان اکثراً باجناح غنی احمدزی درتعارض ومخالفت
قرارداشته وخواهان روابط ومناسبات نزدیک باامپریالیسم فدراسیون روسیه،دولت هندودولت ایران
است.همچنین بطورمکررگزارش میشود که گروه ها وعناصرقدرتمندی دردرون دولت مزدوروجود
دارند که درجهت تضعیف هرچه بیشتردولت پوشالی با گروه های طالبان وحقانی وگلب الدین کمک
کرده وبااستخبارات دولت پاکستان رابطه دارند.اوضاع افغانستان منحیث کشوری اشغال شده وتحت
سلطه استعماری امریکاوچندکشورعضوناتووتداوم جنگ جنایتکارانه وهمچنین شدت تضادهای درونی
گروه های داخل وخارج دولت دست نشانده؛ اوضاع وشرایط فاجعه باری را برای خلق مظلوم وستم
کشیده افغانستان تحمیل کرده اند که دورنمای آن درآینده نیزنهایت بغرنج وتاریک به نظرمی رسد .مردم
ما خاصتا ً روشنفکران مترقی وآزادی خواه بیش ازاین نباید اغفال شده ودچاراین توهم شوند که دولت
مزدورخواهد توانست ویاخواهدخواست آنهاراازاین ورطه نجات دهد!هرگزچنین نخواهد شد! زیرا این
دولت پوشالی ودست نشانده استعماروامپریالیسم وازجمله دشمنان سوگند خورده خلق کشوربوده وبخشی
ازدسته بندیهای امپریالیستی ارتجاعی راتشکیل میدهد که توده های خلق رادرچنگالهای خونین شان
عذاب می دهند .ودرک وفهم ازپیچیدگی مسایل واوضاع کنونی کشورونیرنگبازیهای استعماری قدرتهای
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امپریالیستی وگروه های ارتجاعی مزدوروچگونگی عملکرد تضادهای درون قدرتهای امپریالیستی
ودولتهای ارتجاعی وگروه های ارتجاعی اسالمی وسایرگروه های مزدورارتجاع وامپریالیسم
درافغانستان وشناخت ازماهیت وخصلت این تضادها(تضادهای درون دشمنان که خصلت
غیرانتاگونیستی دارند) ونیزشاخت ازماهیت وخصلت تضادخلق با نظام فئودال کمپرادوری وامپریالیسم
تضاد انتاگونیستی است .وخلق افغانستان خاصتا ً روشنفکران مردمی ومترقی باید به این مسئله ازدید
طبقاتی نگریسته وبه موجودیت تضادهای طبقاتی وملی جامعه ازجمله تضاداساسی(تضاد خلق با
فئودالیزم وکمپرادوریزم وامپریالیسم) وتضادعمده درشرایط کنونی(تضاد بین خلق وامپریالیستهای
اشغالگرودولت مزدورآنها) توجه جدی نمایند .وبا حل تضاد عمده وتضاد اساسی ازطریق مبارزه انقالبی
پرولتری است که خلق افغانستان ازاین پرتگاه وتهلکه نجات خواهند یافت .درآن صورت است که
دیگرهیچ زمینه وامکانی برای قدرتهای امپریالیستی غارتگرودولتهای ارتجاعی توسعه طلب منطقه
وخارج منطقه وگروه های اسالمی وحشی وجنایتکاروجود نخواهد داشت تاافغانستان رامورد
تجاوزوتاخت وتازقرارداده وبرسرنوشت سیاسی خلق کشورمسلط شوند.
با شکست نظامی ارتش اشغالگرروسی وسقوط دولت دست نشانده آنها وتشکیل دولت اسالمی ،اختالفات
وتضاد بین گروه های تشکیل دهنده دولت اسالمی برسرتقسیم قدرت دولتی تشدید شده وچون سگان
گرسنه به جان همدیگرافتادند .بااشتعال جنگ جنایتکارانه بین گروه های متشکله دولت اسالمی
دوردیگری ازکشتاروجنایت وتجاوزعلیه خلق ستمدیده افغانستان آغازگردید .این دارودسته های
جنایتکارومزدوربخش اعظم شهرکابل را ویران کرده وبیش از( )60هزارتن را بقتل رسانده وهزاران
تن را مجروح ومعلول کردند .گروه های متشکله دولت اسالمی بصورت پالن شده اموال ودارائیهای
هندوها وسیکها راغارت کرده واکثرآنهارا مجبوربه ترک کشورکردند .ارتشهای شخصی هریک ازاین
گروه ها که اکثراً متشکل ازعناصرلومپن واوباش هستند ،چنان فضای ازکشتاروغارتگری
وتجاوزدرشهرکابل به راه انداختندکه خاطره داستانهای جنایات وغارتگریها وتجاوزوویرانگریهای ارتش
چنگیزوتیمورلنگ را برای نسلهای کنونی کشورزنده کردند .این جنگ غارتگرانه حدود پنج سال ادامه
یافت وامپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولتهای پاکستان وعربستان ،نیروی دیگری بنام " حرکت
اسالمی طالبان" راوارد صحنه جنگ نمودند تا گروه های دولت اسالمی راازصحنه بیرون کرده وزمینه
را برای تشکیل دولت متمرکزفئودال کمپرادوری آماده کرده تاشرایط برای بهره کشی ازخلق افغانستان
وغارت منابع کشوروتحقق اهداف شان درمنطقه فراهم گردد .جنگ بین بخشهای ازدولت اسالمی بنام"
ائتالف شمال" وگروه طالبان که ازجانب ارتش پاکستان ،گروه القاعده ،گروه های اسالمی پاکستانی
وجناحی ازخلقی ها کمک وحمایت می شد ،درتمام والیات افغانستان گسترش یافت .وگروه های " ائتالف
شمال" ازجانب امپریالیسم فدراسیون روسیه ،دولت ایران ودولت هندتسلیح وتمویل می شدند.این
دوردیگری ازکشتاروجنایت وتجاوزوغارتگری علیه خلق افغانستان بود که برای پنج سال دیگرادامه
یافت .گروه طالبان درمدت زمان کوتاهی براکثریت بخشهای افغانستان تسلط یافته وامارت اسالمی
را تشکیل داد .هردوجناح این جنگ غارتگرانه سبعانه ترین جنایات واجحافات را علیه خلق افغانستان
مرتکب شدند .رژیم قرون وسطائی طالبان درمناطق تحت تسلط اش عالوه برستم شدید مذهبی علیه
پیروان مذهب شیعه وهندوها وسیکها که ستم ملی شئونیستی را بشیوه فاشیستی علیه خلقهای ملیتهای
غیرپشتون اعمال کردند .ستم چند جانبه برزنان راباشدت انجام دادند .امارت اسالمی دروالیات پروان
وکاپیسا اراضی زراعتی وباغها وخانه های مردم رابه آتش کشیده وبرنامه کوچ اجباری را باوحشت
وبربریت عملی کرده وصدها خانواده راباجبروزورازمناطق شان به والیت کابل وننگرهارانتقال
ودرکمپهااسکان دادند .شدت فشارانواع ستم ووحشیگریهای "امارت اسالمی" طالبان خاصتا ً ستم مذهبی
وستم ملی شئونیستی وستم برزنان مردم را بستوه آورده بود .روزی جمعی ازاهالی شهرهرات جهت
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شکایت ازشدت مظالم وبدرفتاریهای مامورین امنیتی رژیم نزد والی حکومت طالبان رفتند؛ اونه اینکه
به شکایت آنها وقعی نگذاشت که آنها را تهدید کرده واخطارداد که درصورت تکرارچنین عملی ،اهالی
شهرهرات را به والیات دیگرکوچ میدهیم.
با فروپاشی برجهای مرکزتجارت جهانی درنیویورک درسال  2001میالدی امپریالیسم امریکا براساس
اهداف ونقشه های توسعه طلبانه اش درافغانستان ومنطقه؛ دراولین روزواقعه( 11سپتمبر) حتی قبل
ازانجام تحقیقات ابتدائی درباره عاملین آن ،گروه القاعده را متهم معرفی کرده وبتاریخ ()7
اکتوبرافغانستان را مورد تهاجم نظامی قرارداده ورژیم طالبان را سقوط داد .دراین تهاجم نظامی
نیروهای" ائتالف شمال" درهمکاری کامل با قوای اشغالگرقرارگرفتند وباردیگرعلیه خلق وکشوردست
به خیانت وجنایت زدند .امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتوآن وارتش مزدور" ائتالف شمال"با
کشتارچند هزارتن ازتوده های مردم واشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان متوسل به ترفندهای
استعماری شده واذهان مردم افغانستان را(که طی  24سال جنگ وکشتاروغارتگری ،خاصتا ً که
ازستمگریهای رژیم قرون وسطائی طالبان به ستوه آمده وبه رمق رسیده بودند) ازواقعیت اشغال نظامی
ووضعیت مستعمره بودن کشورشان منحرف ساختند .اینها کنفرانس استعماری شهرپیترزبورگ(بن)
جرمنی را تحت سرپرستی ملل متحد دایرکرده و"جمهوری اسالمی" متشکل ازتمام گروه های
جنایتکارووطن فروش وقاتل مردم افغانستان ازجمله گروه های جهادی وملیشه ای ،خلقی پرچمیها،
"افغان ملتی ها" وتکنوکراتهای وطن فروش تشکیل داده ومانند دولت اسالمی وامارت اسالمی برمردم
افغانستان تحمیل کردند .قدرتهای امپریالیستی حدود دوهزار" ان جی او" وبیش ازسه هزارنهاد « جامعه
مدنی» تشکیل داده وده ها تلویزیون وبیش ازصد رادیووبیش ازچهارصد نشریه را فعال ساختند که طی
پانزده سال اخیردرجهت اغوا وگمراهی مردم افغانستان فعالیت می کنند .قدرتهای اشغالگرامریکائی
وناتوقبل ازآغازحمالت نظامی به افغانستان به کمک تمام گروه های ارتجاعی جنایتکارووطن فروش
وتحصیل کرده های تسلیم طلب وخادم امپریالیسم وارتجاع وگروه های اپورتونیستی ورویزیونیستی
ازجمله «سازمان رهائی-راوا»«،ساما» ودیگرهمقماشان آنها،چنان مردم نا آگاه وزجرکشیده افغانستان
راتحت تبلیغات گمراه کننده قراردادند که به اشغال نظامی کشوروتسلط استعماری قدرتهای امپریالیستی
وماهیت دولت دست نشانده آنها توجه نکرده ومقاومتی نشان ندادند .فقط گروه های واقعا ً انقالبی پرولتری
وگروه ها وافرادمترقی وآزادی خواه ازاولین علیه تهاجم نظامی واشغال استعماری کشوروجنایات
سهمگین امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتوآنها وخیانت ووطن فروشی این همه گروه هاوتحصیل
کرده های مرتجع وخود فروخته که بخدمت استعماروامپریالیسم قرارگرفتند ،موضع انقالبی ومترقی
گرفته وجنایات وخیانتهای آنها راافشا ومحکوم کرده وتا کنون به مبارزه ملی وطبقاتی علیه امپریالیستهای
اشغالگرودولت دست نشانده ادامه می دهند .همه این نهادها که به پول کشورهای امپریالیستی
اشغالگرودیگرکشورهای امپریالیستی ودولتها ونهادهای ارتجاعی فعالیت می کنند خاصتا ً بخش رسانه
ای آنها به اشکال وشیوه های مختلف روحیه تسلیم طلبی وانقیادپسندی رابه مردم نا آگاه القا کرده
وخاینانه اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی واروپائی را«افغانستان نوین
»و«فرصت طالئی برای بازسازی کشور» تبلیغ کرده ومی کنند.ازآنجاییکه امپریالیسم واستعمارارتجاع
پروراست؛این سرمایه گذاریها بیشتردرجهت نوکراستخدام کردن وجاسوس تربیت کردن بوده تا
"بازسازی" افغانستان وبهبود شرایط زندگی مردم .زیرا براساس ارزیابی نهادهای بین المللی مرتبط به
خود قدرتهای اشغالگرحدود ( 40درصد) مردم افغانستان درزیرخط فقرزندگی می کنندکه رقم واقعی
خیلی بیشترازاین است .وطبق گزارش"صندوق جمعیت سازمان ملل متحد( ")UNFPAدرین اواخر(7.4
میلیون) تن درافغانستان باثرجنگ وآفات طبیعی برای کمکهای فوری« بشردوستانه» ضرورت دارند.
باین عبارت که این کتله چند میلیونی بدون این «کمکها»ی ناچیزگذاره زندگی برای شان نهایت مشکل
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است .وافغانستان ازجمله عقب مانده ترین کشورهای جهان بوده وفساد واختالس ورشوه دردولت
مزدورحد ومرزی ندارد .بیکاری وفقروگرسنگی ،اعتیادبه مواد مخدروشیوع "ایدز"ودیگرامراض
مکروبی وپرازیتی وامراض روانی بیدادمی کند.قدرتهای اشغالگرمدعی اند که طی بیش ازیکدهه(
 )114میلیارد دالربه دولت وپروژه های مورد نظرآنها درافغانستان مصرف کرده اند .درحالیکه طبق
ادعای "بازرسان" خودکشورهای امپریالیستی بخش اعظم این پولها توسط مامورین عالی رتبه ملکی
وسران ارتش اشغالگرومقاطعه کاران خود کشورهای امپریالیستی واراکین دولت دولت دست نشانده آنها
اختالس وچپاول شده اند .البته هدف اصلی قدرتهای امپریالیستی تداوم اشغال نظامی وتحت سلطه
استعماری نگهداشتن افغانستان با موقعیت جیواستراتیژیک وجیوپولیتیک مهم آن دراین منطقه آسیا است
وامپریالیستهای اشغالگرطی یک ونیم دهه ازتولید تریاک وهیروئین وحشیش ساالنه بیش از()60
میلیارددالربدست آورده اند.ترفند دیگرآنها اعالم«دموکراسی» است که بنام آن "انتخابات های" نمایشی
برای تعیین اعضای پارلمان ورئیس دولت دست نشانده را برگزارمی کنند .درحالیکه دریک کشوراشغال
شده ومستعمره ودریک دولت اسالمی متشکل ازباندهای جنایتکاروقاتل مردم افغانستان؛ «دموکراسی،
انتخابات آزاد ،آزادی مطبوعات ،آزادی بیان وعقیده وازاین قبیل» یک مضحکه است .وجریان این
انتخابات ها وافتضاحات تقلبها درآنها طی یک ونیم دهه ماهیت طبقاتی واستعماری این «دموکراسی»
را بدفعات آشکارساخته است.
ترفند دیگرقدرتهای اشغالگرایجاد«کمیسون مستقل حقوق بشر» درچوکات دولت دست نشانده است.
ازآنجاییکه قدرتهای امپریالیستی امریکا وناتو ،همه گروه های جنایتکاروقاتل مردم افغانستان را دردولت
دست نشانده جمع کرده اند؛ لذا پیش بین بودند که هزاران تن ازمردم افغانستان به خونخواهی عزیزان
شان ونیزانواع جنایت وتجاوزوستم ایکه طی بیست وپنج سال قبل ازاشغال افغانستان توسط امریکا
وناتوازجانب این باندهای جنایتکارومزدوربرآنهااعمال شده است،برخواهند خاست.لذا«کمیسون مستقل
حقوق بشر»راتشکیل دادند تابااین وسیله آنهارااغفال واغواکنند.رئیس،کمیشنرها وسایرمامورین این
کمیسون با شیادی تمام وبا نیرنگهای ارتجاعی توده های مردم را طی یک ونیم دهه فریب داده اند.
ازجهت دیگراکثریت قاطع اعضای پارلمان دولت دست نشانده رانمایندگان تمام گروه های
جنایتکاروخاین به خلق ومیهن تشکیل می دهد ،دریک اقدام خاینانه وضدمردمی " قانون عفو" تمام
جنایتکاران را درسال(  )1386تصویب کرد .باین معنا که احزاب وگروه های که ازکودتای ننگین "
ثور"سال 1357تاکنون علیه خلق افغانستان مرتکب جنایت وخیانت وتجاوزوستم ونقض حقوق انسانی
آنها شده اند ازپیگرد وبازپرسی ومحاکمه وکیفرمعاف هستند .وباین صورت ماهیت وارزش کارونقش
«کمیسون مستقل حقوق بشر» دولت استعماری ومؤثریت آن دراین زمینه عیان می گردد .این کمیسون
مدعی است که طی پنج سال اول کاری اش گویا مشغول مستند سازی درباره موارد جنایات وتجاوزات
ونقض حقوق بشردرافغانستان بوده است .وهمچنین مدعی است که ":گزارش «پروژه عدالت انتقالی»
راتهیه کرده وچندین سال قبل دراختیاردولت گذاشته است؛ اما اراده سیاسی برای نشرآن موجود نیست".
این کمیسون که یکی ازارگانهای نظام مستعمراتی است؛ طی این سالها صرف مشغول گزارشدهی
ازبرخی وقایع "نقض حقوق بشر" درافغانستان بوده است .درحالیکه طی یک ونیم دهه اخیرهمه روزه
جنایات وتجاوزات شنیع وضدانسانی ازکشتاروتجاوزجنسی به کودکان وده هامورد نقض حقوق انسانی
مردم دروالیات وولسوالیهاازجانب ارتشهای اشغالگروارتش وپولیس دولت مزدوروباندهای مسلح
مربوط به اراکین بلند پایه دولت وفئودالها وخوانین وسران اقوام وقوماندانهای گروه های جهادی وملیشه
ای علیه توده های مردم صورت می گیرد؛ ولی «کمیسون مستقل حقوق بشر» محتوی این همه جنایات
واجحافات سهمگین را ،زیرنام صرف « نقض حقوق بشر» می خواند؛ آنهم که ازده ها مورد جنایت
وتجاوزونقض حقوق انسانی توده های مردم یکی راگزارش میدهد.اینست ماهیت«کمیسون مستقل حقوق
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بشر» دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم .این کمیسون ونهادهای«جامعه مدنی» ودیگرتشکلهای
سیاسی ارتجاعی منجمله گروههای رویزیونیستی مانند«سازمان رهائی افغانستان  -راوا-حزب همبستگی
افغانستان»و«سازمان انقالبی»...و«ساما»همه ساله درروز()10دسمبر("روزجهانی حقوق بشر")جهت
فریب مردم افغانستان محافلی برپامی کنند ویاتظاهرات تشکیل میدهند ودرباره" حقوق بشر" یاوه گوئی
می نمایند .ولی تقریبا ً همه ای آنها ازدولت دست نشانده متشکل ازجنایتکاران وقاتلین مردم افغانستان
درچهاردهه اخیرمی خواهند که":جنایتکاران جنگی وناقضین حقوق بشررا به محاکمه بکشاند"! .این
ترفند وشیادی درجهت اغوای مردم افغانستان است .گروه های اپورتونیستی وروزیونیستی ازیک
طرف«مخالفت» ظاهری خودرابا دولت دست نشانده وقدرتهای امپریالیستی اشغالگربا شعارهای کذائی
ابرازمی کنند وازجهت دیگرازآنها می خواهند که"جنایتکاران ومجرمین جنگی وناقضان حقوق
بشررامحاکمه کنند"! وبرخی ازاین گروه ها صرف ازجنایتکاران" دهه هفتاد" خورشیدی یادمی کنند،
یعنی جنایتکاران مربوط به احزاب وگروه های جهادی وطالبی .وباین صورت درباره جنایتکاران
باندهای خلقی پرچمی سازائی ملیشه ای وجنایتکاران پانزده سال اخیربا بیشرمی وسفاهت سکوت می
کنند".حقوق بشرخواهی" این گروه ها ونهادها مانند"حقوق بشرخواهی"حامیان آنها ،دولتهای امپریالیستی
است که برای آن گلوپاره می کنند .درحالیکه بعد ازسقوط رژیم نجیب هللا جالد خاد ،صدهاتن ازسران
وکدرها وهزاران تن ازاعضای دولت مزدورخلقی پرچمی که هولناک ترین جنایات راعلیه خلق
افغانستان مرتکب شده اند به کشورهای اروپائی وامریکاوآسترالیا وکانادا ودیگرکشورهای امپریالیستی
رفته واکثریت آنها پناهندگی سیاسی گرفته اند .ومردم افغانستان بصراحت مشاهده می کنند که قدرتهای
اشغالگراین جنایتکاران وقاتلین وشکنجه گران را دردولت مستعمراتی جمع کرده ودرکناردیگرگروه
های همسنخ شان علیه آنها به خیانت وجنایت ادامه می دهند .بهمین صورت ده ها تن ازجنایتکاران
مربوط به گروه های جهادی درکشورهای اروپائی وامریکا پناهندگی سیاسی گرفته اند .وبرخی
ازکشورهای اروپائی ازجمله کشورهالند به منظوراغوای مردمان شان ازجمله چندین هزارتن
ازجنایتکاران وناقضین حقوق بشرفقط دو -سه تن آنهارا به «محاکمه» کشیده ودرباره ای آن بشکل
گسترده تبلیغات می کند که گویا جنایتکاران وقاتلین مردم افغانستان رابه محاکمه کشیده اند .اینست نموده
ای از«عدالت خواهی»امپریالیستها وایادی آنها که همه ساله احزاب وگروه های رویزیونیستی
ودیگرگروه ها واحزاب ارتجاعی ونهادهای بنام« جامعه مدنی» موضوع به "محاکمه کشیدن جنایتکاران
جنگی وناقضین حقوق بشردرافغانستان" راعلم کرده وشیادانه ازدولت دست نشانده وحامیان امپریالیست
آنها « دادخواهی» می کنند! درحالیکه این موضوع کشتاربیش ازیک ونیم میلیون تن ازخلق افغانستان
است که توسط دشمنان طبقاتی وملی آنها ازکودتای "ثور" تاکنون(طی چهاردهه اخیر)صورت گرفته
است ،عالوه ازخیانتهای ننگین که انواع جنایات وستم وتجاوزاتی که طی این مدت برتوده های خلق
رواداشته وصدمات روانی وجسمی جبران نا پذیری برآنها وارد کرده اند .ومبارزه بخاطربه محاکمه
کشاندن این جنایتکاران وقاتلین خلق ومتجاوزین به حقوق انسانی آنها درعرصه های مختلف با مبارزه
طبقاتی انقالبی پیوند دارد .درغیرآن هرادعای دراین زمینه چیزی جزریاکاری به منظورفریب توده
های خلق نخواهد بود .و"داد خواهی" ازدولت دست نشانده بمعنای "داد خواهی" ازخود این جنایتکاران
وحامیان امپریالیست آنها بوده وشیادی برای اغفال وگمراه کردن توده های مردم می باشد .وخلق
افغانستان زمانی می تواند این جنایتکاران سفاک را که طی حدود چهاردهه هولناک ترین جنایات وشنیع
ترین تجاوزات را علیه آنها انجام داده اند به محاکمه کشیده وبه سزای اعمال ننگین شان برساند که
خودراازسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت پوشالی دست نشانده آنهانجات دهند .واین
هدف زمانی برآورده می گردد که خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان با مبارزه انقالبی تحت رهبری یک
حزب انقالبی پرولتری(مارکسیستی  -لنینیستی -مائوئیستی) سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی
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وناتوودولت دست نشانده آنها وکالً نظام فئودال کمپرادوری راسرنگون کرده وسلطه امپریالیسم را قطع
نموده ونظام طبقاتی خلق را برقرارکنند.
 سرنگون باد سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوو دولت دست نشانده آنها! مرگ برباندهای جنایتکار" خلقی" پرچمی "،سازائی""،سفزائی" ،ملیشه ای این چاکران فرومایهامپریالیسم واستعمار!
مرگ برگروه های ارتجاعی اسالمی جنایتکارطالبان،حقانی،گلب الدین،القاعده وداعش این خودفروخته های جاده صافکن استعماروامپریالیسم!
 پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان! 6جدی سال  1394خورشیدی(  27دسمبر 2015میالدی)
(پوالد)
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