درمحکومیت سیاه روز"  7اکتوبر"،
روزتهاجم نظامی امپریالیستهای غارتگرامریکائی وناتوبه افغانستان
بعدازحمله به برجهای مرکزتجارت جهانی درنیویورک وپنتاگون بتاریخ "  11سپتمبر" 2001میالدی؛
ابرقدرت امپریالیستی امریکا بال درنگ گروه القاعده برهبری اسامه بن الدی را که درافغانستان تحت
حمایت رژیم طالبان قرارداشت؛ متهم اصلی این حادثه معرفی کرد .درحالیکه تاکنون عاملین اصلی این
حادثه درپرده ابهام باقی مانده است .با وقوع حادثه"  11سپتمبر" امپریالیسم امریکا درصدد عملی کردن
نقشه ها واهداف شوم سلطه گرانه واستعماری اش علیه خلقهای تحت ستم درمناطق مختلف جهان ازجمله
خلق مظلوم افغانستان برآمد .اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان که دراستراتیژی قبلی دولت
امریکا تا سال  2024میالدی معین شده بود؛ ولی طبق استراتیژی جدید دولت امریکا برهبری دونالد
ترامپ برای افغانستان حکایت از" زمان نامعلوم" دارد .این خود بوضوح استراتیژی واهداف شوم
پنهانی دولت امریکارا دراین منطقه وبخصوص درافغانستان آشکارمی سازد .امپریالیسم غارتگرامریکا
« جنگ ضد تروریستی» را درسطح جهان اعالم کرده وبامتحدین ناتواقدام به تدارکات نظامی گسترده
کردند.ماشین پروپاگند دولت امریکاودیگرکشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی متحد آنهابکارافتاده
وجهت منحرف کردن افکارجهانیان درباره عاملین اصلی این حادثه وآماده کردن اذهان خلقهای
کشورهای امریکا واعضای ناتوازاستراتیژی «جنگ ضد تروریستی» ازجانب دولتهای شان درسطح
گسترده فعالیت کرده ومزورانه این تجاوزوتهاجم نظامی جنایتکارانه علیه خلق وخاک افغانستان
را«نجات» مردم افغانستان ازچنگ « تروریستها» تبلیغ کردند .وهمزمان با آن تمام نیروها وگروه
هاوعناصرخاین ووطن فروش وضد مردم درافغانستان باامپریالیستهای امریکائی وناتوهمصداشده
ودرجهت اغفال واغوای خلق افغانستان برله این استراتیژی ونقشه جنایتکارانه امپریالیستهای امریکائی
وناتوتبلیغات کردند.طی حدود یکماه روزانه تعدادی ازاین قماش « روشنفکران» ازطریق رسانه های
جمعی کشورهای امپریالیستی ازجمله ( بی بی سی وصدای امریکا) دروصف این استراتیژی جنایتکارانه
امپریالیسم وراجی کرده وکودنانه نوید « افغانستان آباد وآزاد ومرفه» را می دادند .ولی برخالف این
نوکران حقیرامپریالیسم کنون بعد ازهفده سال افغانستان کشوری نیمه فئودالی ومستعمره  ،فقیروعقب
مانده که یک ثلث نفوس آن محتاج کمکهای غذائی ناچیزماهانه ملل متحد هستند وبیکاری وفقروگرسنگی
وامراض مختلف جسمی وروانی بیداد می کند .افغانستان ازجمله بزرگترین کشورتولید کننده تریاک
وهیروئین وحشیش درجهان بوده وازجمله فاسد ترین دولتها درجهان است .تسلط فرهنگ مردساالرانه،
بی حقوقی وانواع ستم وخشونت علیه زنان ،وجود صدها هزارکودک فقیروگرسنه درخیابانها که
مجبوراند تن به شاقه ترین کارها بدهند ویا دست به گدائی درازمی کنند وصدها تن آنها بوسیله افرادشرف
باخته ،بی وجدان وفاسد مورد سوء استفاده های جنسی قرارگرفته اند ،میلیونها تن کودک ازحق تحصیل
محروم اند وکودکان وزنان ازابتدائی ترین حقوق انسانی شان محروم هستند .اینها وده ها مورد
دیگرازفقروفالکت وستم ومظالم بعالوه وحشت ونگرانی دایمی ازحمالت ناگهانی گروه های وحشی
طالبان وداعش وحقانی وارتش دولت مزدوروارتشهای اشغالگرکه توده های خلق همه روزه به آنها
مواجه هستند؛ همه اینها نتیجه سلطه استعماری امپریالیستهای جنایتکارامریکائی وناتوودولت دست
نشانده متشکل ازگروه های جنایتکاروخاین وخود فروخته می باشد .وتا زمانیکه این اوضاع وشرایط
برکشورحاکم است؛ خلق افغانستان هرگزروی آرامش وآسایش محدود را هم نخواهد دید.
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بعد از"  11سپتمبر"امپریالیستهای امریکائی وناتودرتبلیغات شان این مطلب را به میان کشیدند که گویا
تروریستهای اسالمی «تمدن» های آنهارا نشانه گرفته اند وباید به یک جنگ« بی انتها» علیه آنها ادامه
آماده شوند .درحالیکه همین گروه های ارتجاعی اسالمی «افراطی» تحت رهبری اسامه بن الدن
ودیگرگروههای اسالمی راامپریالیستهای امریکائی واروپائی درزمان جنگ مقاومت مردم افغانستان
علیه ارتش سوسیال امپریالیسم «شوروی» ودولت مزدور«خلقی» پرچمی ها درجهت منحرف کردن
مسیرجنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان ووارد کردن ضربات بیشتربررقیب سوسیال امپریالیست شا
ن ،درکنارگروه های ارتجاعی اسالمی افغانستان بسیج وسازماندهی وتسلیح وتمویل کردند .چنانکه
گذشت زمان این امررا ثابت ساخت که قدرتهای امپریالیستی نظرداشتند تا ازاین لشکریان اسالم برای
اهداف غارتگرانه بعدی شان نیزاستفاده کنند .وما چند سال قبل شاهد انتقال این گروه ها به لیبی درجهت
سرنگونی حکومت معمرقذافی وهمچنین انتقال آنها به سوریه درجهت سرنگونی رژیم بشاراسد بوده
وهستیم .وطی چهارده سال اخیردرافغانستان شیوه جنگ ارتشهای امپریالیستهای امریکائی وناتووارتش
دولت مزدورآنها با گروه های طالبان والقاعده وحقانی و"داعش" این رابوضوح نشان می دهد که اینها
هیچگاهی اقدام به نابودی کامل این گروه های وحشی وجنایتکارنکرده اند .امپریالیستهای امریکائی
ومتحدین ناتوآن سعی می کنند تا جنگ رابا گروه های اسالمی طوالنی کنند تا تمسک وبهانه ای برای
تداوم اشغال نظامی وتسلط استعماری آنها درافغانستان ومنطقه وجود داشته باشد .به همین لحاظ طی
بیش ازیک ونیم دهه درافغانستان ارتشهای امریکا وناتووارتش دولت مزدوربیشترمصروف مانورنظامی
علیه این گروه هابوده اند.همچنین گزارشهای زیادی ازشکایات افسران وافراد ارتش وپولیس دولت
مزدوردرافغانستان وجود دارد که به آنها دستورداده شده که دراکثرموارد دربرابرحمالت گروه های
اسالمی در"حالت دفاعی" قرارداشته باشند .دراین جنگ غارتگرانه بیشترین تلفات جانی وخساره های
مادی برمردم مظلوم وبیدفاع افغانستان وارد شده وروزا نه ده ها تن آنها کشته وزخمی می شوند .طی
مدت یک ونیم دهه  ،ده ها هزارتن را کشته وهزاران خانه وکلبه وباغ وکشتزارآنها را ویران کرده
وصدها هزارتن رامجبوربه فرارازقریه ها هاووالیات شان کرده اند .البته بین گروه های ارتجاعی
اسالمی ودولتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی تضادهای معینی وجود دارد؛ لیکن خصلت تضادبین
این گروه ها وقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی ازجمله خصلت تضاد بین دسته بندیهای ارتجاعی
بوده وتضاد آشتی پذیراست .گروه های ارتجاعی اسالمی «افراطی» مانند القاعده ،طالبان و" داعش"
نظربه ماهیت طبقاتی وایدئولوژی واهداف سیاسی شان با امپریالیسم تضاد اساسی ندارند .همچنین تضاد
دولتهای امپریالیستی وارتجاعی با این گروه تضاد آشتی پذیراست .اینکه درمقاطع زمانی تضاد بین آنها
حدت یافته وبه جنگ مسلحانه کشیده است؛ بحث دیگری است .این موضوع ناشی ازخصلت طبقاتی
قدرتهای امپریالیستی ونیروهای ارتجاعی است .ودرزمانی دیگرکه منافع طبقاتی واهداف سیاسی شان
ایجاب کند درهمسوئی واتحاد باهم قرارگرفته ودرسرکوب خلقها وجنبشهای انقالبی پرولتری
ودیگرجنبشهای سیاسی مترقی دریک جبهه قرارمی گیرند .امپریالیستهای امریکئی وناتودربرابراین
نیروهاازپالیسی" توسعه وتحدید" کارمی گیرند .چنانکه خود دولت امریکا اذعان می کند که اکنون
طالبان حدود  60درصد خاک افغانستان را درتصرف دارند.البته دولت امریکا درمواردی علیه
عناصرسرسخت واطاعت نا پذیراین گروه ها به اقدامات جدی نیزمتوسل شده است ازجمله قتل اسامه
بن الدن وقتل مال اخترمحمد منصوررهبر"امارت اسالمی طالبان" وچند تن دیگرآنها طی سالهای اخیر،
که این دراصل موضوع چگونگی رابطه بین قدرتهای امپریالیستی وگروه های ارتجاعی اسالمی
"افراطی" تغییری وارد نمی کند .این گروها درجهت زمینه سازی برای تجاوز واشغالگری نظامی
قدرتهای امپریالیستی به کشورها نقش بازی کرده اند وفجیع ترین جنایات را علیه خلقهای این کشورها
رواداشته اند.وبارزترین مثالهای آن افغانستان وکشورهای سوریه وعراق می باشند .قدرتهای
امپریالیستی درطول تاریخ وجودی شان به منظورتحت فشارقراردادن وتهدید زحمتکشان کشورهای شان
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ویا اعمال استبداد واختناق برآنها تا اینکه بروضعیت فعلی معیشتی شان " قناعت" کرده وازحقوق
ومطالبات بیشترصرف نظرکرده ویا به مبارزه انقالبی درجهت سرنگونی نظام سرمایه داری جهانی
وامپریالیسم روی نیاورند؛ همواره متوسل به نیرنگ دشمن فرضی درسطح جهان شده اند .درقرن بیستم
درباره «هیوالی کمونیسم»[ اینجا منظورتا زمانی که نظامهای سوسیالیستی دراتحاد شوروی( تا سال
 )1956وکشورچین ( تا سال  )1976برقراربود ونظامهای دموکراتیک توده ای درکشورهای اروپای
شرقی ( تاسال  )1956وجوداشتند ،می باشد] به تبلیغات واهی وگمراه کننده زیرنام «خطرکمونیسم»
ادامه دادند .درحالیکه برخالف این ادعای پوچ ودروغ امپریالیسم وارتجاع جهانی ،کمونیسم انقالبی
دوست واقعی وحامی پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش وملل تحت ستم درسراسرجهان بوده وخواهد
بود .قدرتهای امپریالیستی همچنین قرن بیست ویکم رابا تبلیغات گمراه کننده درباره مترسک « تروریسم
اسالمی» که ساخته وپرداخته خودآنها است؛ آغازکرده وزیراین نام به اشغال نظامی وتسلط استعماری
وکشتارخلقها وویرانی کشورها وکنترول وغارت منابع آنها ادامه می دهند.
بعد ازآنکه رژیم طالبان ازتحویل اسامه بن الدن به دولت امریکا اباورزید؛ امپریالیستهای امریکائی و
ناتو بتاریخ"  7اکتوبر" ( )2001میالدی خاک افغانستان وخلق بیدفاع آن راازفضا وزمین مورد حمالت
نظامی وحشیانه قرارداده وطی حدود دوماه با پرتاب صدها هزارتن بمب مرگزا ومخرب هزاران تن
ازخلق مظلوم افغانستان را بقتل رسانده وهزاران تن دیگررا مجروح ومعلول کردند .خلق افغانستان که
طی دوونیم دهه قبل از(  7اکتوبر )2001تحت رژیم فاشیستی باندهای جنایتکار«خلقی» پرچمی ها
وزیرچکمه های ارتش جنایتکاروغارتگرسوسیال امپریالیسم «شوروی» وتحت رژیمهای تئوکراتیک
گروه های جهادی وامارت اسالمی طالبان ومداخالت بیشرمانه وجنایتکارانه امپریالیستهای غربی
برهبری ابرقدرت امپریالیستی امریکا ودولتهای ارتجاعی ازجمله دولت پاکستان وعربستان سعودی به
طرزوحشتناکی عذاب کشیده ودرگردابی ازفقروبیچارگی،گرسنگی وآوارگی دست وپامی زدند؛
یکباردیگرتوسط ماشین جنگی امپریالیستهای امریکائی واروپائی این«متمدن»های وحشی
وغارتگربخاک وخون کشیده شده وویرانیهای بیشتری براین سرزمین ویرانه بوجود آوردند.
قبل ازاینکه ارتشهای متجاوزوجنایتکارامپریالیستهای امریکائی وشرکای ناتوآن تهاجم نظامی رابه خاک
افغانستان آغازکنند؛ گروهی ازسازمان"سیا" امریکا توسط هلیکوپتربقول خود شان باکیفهای دالربه دره
پنجشیررفته وگروه های شامل در"ائتالف شمال" را اجیرکردند تا با آغازحمالت نظامی آنها علیه خلق
وخاک افغانستان دررکاب ارتشهای آنها حرکت کنند .دراین شرایط امارت قرون وسطائی طالبان مورد
غضب ولی نعمتهای سابق شان واقع شده وحاکمیت جبارانه ووحشیانه آنها درآستانه سقوط قرارگرفته
بود؛ بلمقابل «ستاره اقبال»گروه های"ائتالف شمال"که برای مدتی ازچشم ولی نعمتهای
سابق(امپریالیستهای غربی) افتاده و به آغوش امپریالیسم فدراسیون روسیه پناه برده بودند؛ طلوع نمود.
این باندهای ارتجاعی وخاین ووطن فروش طی دوماه درکنارماشین جنگی امپریالیستهای امریکائی
واروپائی درکشتارخلق وویرانی کشورسهم گسترده گرفتند.امپریالیستهای امریکائی وناتورژیم طالبان را
سقوط داده وضربات محدود نظامی برگروه القاعده ودیگرگروه های همسنخ آنها درافغانستان وارد
کردند؛ لیکن بربنیاد شواهد وفکتهای انکارنا پذیربصورت پالن شده به رهبران طالبان والقاعده
وشمارزیادی ازنیروهای جنگی آنها اجازه دادند که به پاکستان بروند.
امپریالیستهای امریکائی وناتو بعد ازسقوط رژیم طالبان بیک نیرنگ استعماری متوسل شده وبتاریخ
( 27نوامبر )2001کنفرانس شهربن آلمان را ظاهراً تحت اداره مؤسسه ملل متحد دایرکرده وموافقت
نامه تشکیل دولت مؤقت رابتاریخ  5دسمبراعالم کردند .نیروها وگروه ها وافراد جنایتکار ،خاین ،وطن
فروش وضد مردم از قبیل "ائتالف شمال ،جرگه روم  ،کنفرانس قبرس ،محاذ ملی  ،جبهه نجات ملی،
3

حزب سوسیال دموکرات (افغان ملت) « ،سازمان رهائی افغانستان -راوا»  ،حزب «نهضت ملی
افغانستان» وسایرگروه هاوعناصرهمقماش آنها دراین کنفرانس شرکت داشتند .ولی قدرتهای امپریالیستی
وملل متحداینهارابنام «نمایندگان»مردم افغانستان تبلیغ کردند.این گروههاودیگرگروه ها وعناصرهمسنخ
آنها مانند باندهای«خلقی» پرچمی «سازائی»« ،سفزائی» وتعدادی ازتکنوکراتهای خادم امپریالیسم
واپورتونیستهای تسلیم طلب«سازمان آزادی بخش مردم افغانستان(ساما)» به خدمت امپریالیسم
واستعمارقرارگرفته ودردولت دست نشانده برهبری کرزی(شاه شجاع سوم) شرکت کردند.امپریالیستهای
امریکائی وناتوبعد ازتشکیل دولت مؤقت حدود (  NGO )2500را باهزینه صدها میلیون دالرزیرنام
« بازسازی افغانستان» تشکیل کرده وحدود هشتاد هزارتحصیل کرده و«روشنفکر» رابا معاشهای بلند
دالری استخدام کردند .بودجه ساالنه این نهادهای « غیردولتی» منبعی برای اختالس ودزدی مدیران
آنها بوده واست .قدرتهای امپریالیستی اشغالگربه منظورانحراف افکارخلق افغانستان ازاشغال نظامی
وبه مستعمره کشیدن کشورشان ،هدف ازتشکیل این نهاد های «غیردولتی » را « بازسازی » کشورشان
تبلیغ کردند؛ ولی بخش اعظم بودجه این نهاد ها یا صرف مسایل اداری این نهادها شده ویا مورد دستبرد
مدیران این نهادها وعالی رتبه های دولت دست نشانده ومامورین کشورها ونهادهای تأمین کننده مالی
"این جی او" ها قرارگرفته ومی گیرد .این نهاد های«غیردولتی» وحدود سه ونیم هزارنهاد« جامعه
مدنی» وتشکیل بیش ازصد حزب سیاسی ارتجاعی وانقیاد طلب ومزدور وصدها روزنامه وجریده وده
ها تلویزیون وبیش ازیک صد وپنجاه رادیودرکناردستگاه دولت دست نشانده برطبق خواست واهداف
امپریالیستهای اشغالگروطبقات ارتجاعی فئوال وکمپرادورحاکم درجهت توجیه اشغال نظامی وتسلط
استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتووالقای روحیه وافکارانتقیاد طلبی ملی به توده های خلق
وتحصیل کرده های نا آگاه به اشکال وشیوه های مختلف طی هفده سال اخیرفعالیت کرده وازاین طریق
خلق مظلوم افغانستان رانسبت به اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی
وناتوبرکشورشان به گمراهی کشانده اند .دولت دست نشانده وهمه نهادهای ظاهراً غیردولتی ساخته
وپرداخته قدرتهای امپریالیستی؛ خاینانه شرایط اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی
وناتو را که طی هفده سال اخیرده ها هزارتن ازخلق بیگناه رابقتل رسانده وده ها هزارتن دیگررا
مجروح ومعلول کرده اند « ،افغانستان نوین» خواندند .همچنین تدویر«انتخابات ها» به منظورتعیین
رئیس دولت دست نشانده واعضای پارلمان استعماری را« دموکراسی» و« آزادی» تبلیغ کردند .آنهم
انتخاباتهای که بوی گند تقلبکاری درآنها حتی مشام اربابان امپریالیست آنهارا "اذیت" کرده است.
درحالیکه تحت سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتووماهیت دولت دست نشانده آنهااین نه
دموکراسی که" کلیپتوکراسی" است؛ زیراهمه نیروها وگروه ها وعناصرارتجاعی جنایتکارورهزن
ونوکرامپریالیسم واستعمارکه طی چند دهه اخیرعلیه خلق افغانستان جنایت وخیانت وغارتگری کرده
وانواع مظالم وستم را برآنها رواداشته اند  ،دردولت دست نشانده سهم دارند .این دولت بمثابه " خوان
یغما" ای است که قدرتهای امپریالیستی به این باندهای جنایتکارروخاین ودشمنان خونخوارمردم
افغانستان گسترانده اند .این باندهای رهزن فقط مصروف دزدی وغارتگری ورشوه ستانی وغصب
اراضی وامالک عامه ومردم واختالسهای ده ها وصدها میلیون دالری بوده وهستند .برخالف ادعای
قدرتهای امپریالیستی ودستیاران بومی آنها طی بیش ازیک ونیم دهه کمترین توجه به بازسازی اساسی
کشورصورت نگرفته واین عرصه به منبع اختالس ودزدی مدیران "ان جی او "ها ومامورین بلند رتبه
دولت پوشالی ودولتهای امپریالیستی وارتجاعی درافغانستان تبدیل شده است .کوچکتری توجهی به
بازسازی واعمارزیربناهای اقتصادی وتولیدی کشورنشده وتقریبا ً تمام ضروریات زندگی مردم ازخارج
واردمی شود.بیکاری وفقروگرسنگی،شیوع امراض مکروبی ازجمله توبرکلوزوایدز،
مالریاودیگرامراض عفونی وامراض روانی بیداد می کند .افغانستان به بزرگترین تولید کننده تریاک
وهیروئین وحشیش تبدیل شده وساالنه بیش ازشش هزارتن تریاک تولید می شود .تولید وقاچاق این
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تریاک وهیروئین منبع عاید هنگفتی برای طالبان والقاعده وداعش وعالی رتبه های دولت پوشالی
وجنرالهای ارتش های اشغالگراست .موجودیت بیش ازسه میلیون معتاد به مواد مخدرکه نتیجه اوضاع
وشرایط حاکم برکشوراست ،یکی دیگرازمعضالت مصیبتابرخلق افغانستان است که صدها هزارفامیل
رابه ورطه فالکت وبربادی کشانده است .ازجانب دیگرامارت اسالمی طالبان ودیگرگروه های
ارتجاعی اسالمی مانند القاعده  ،گروه حقانی و" داعش" که بربیش ازنصف خاک افغانستان تسلط ونفوذ
دارند ،به کشتاروجنایت واخاذی وغارتگری علیه خلق به رمق رسیده ادامه داده وانواع ستم ومظالم
واعمال غیرانسانی را برآنها روا می دارند .هم دولت دست نشانده وهم سلطه وحاکمیت امارت اسالمی
طالبان ودیگرگروه های اسالمی (که ازکمک وحمایت همه جانبه مستقیم دولت ارتجاعی وسلطه جوی
پاکستان وکمکهای پنهانی امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی ودیگرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای
ارتجاعی برخورداراند) برمحورسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوفعالیت کرده وبه جنایات
شان علیه خلق افغانستان ادامه می دهند .اکثریت قاطع نیروها وگروه های متشکله دردولت مزدور،
سیاه ترین کارنامه ازجنایت وخیانت ونقض حقوق بشرعلیه خلق افغانستان دارند .ازجمله گروه های
ارتجاعی اسالمی،باندهای پرچمی«خلقی»«،سازائی»و«سفزائی»ها،باندهای ملیشه های
مزدورسوسیال امپریالیسم « شوروی» برهبری رشیددوستم .اینها شنیع ترین جنایات راعلیه خلق
وروشنفکران انقالبی وآزادی خواه مرتکب شده اند.
دولت دست نشانده امپریالیسم واستعمارجهت «قانونیت بخشیدن » به اشغال نظامی وتسلط استعماری
امپریالیستهای امریکائی وناتو و« مشروعیت بخشیدن» به نظام مستعمراتی به تدویر" لویه جرگه" اقدام
نمود .با توجه به ماهیت طبقاتی وعملکرد " لویه جرگه " درافغانستان درطول تاریخ تشکیل آن ،همان
اراده وخواست سران قبایل واقوام وخوانین وفئوداالن وتاجران کمپرادوروروحانیون متنفذ است که
«منحیث اراده مردم» جازده شده است .وطی چند قرن اخیرازسال( 1709میالدی) تا کنون طبقات حاکم
ارتجاعی(دولتها) درجهت اغوای توده های خلق و«مشروعیت بخشیدن» به خواستها واهداف سیاسی
وطبقاتی شان بنام «اراده خلق» ازآن استفاده کرده اند .درحالیکه دراین لویه جرگه هاامکان حضورهیچ
نماینده ای واقعی ازجانب خلق افغانستان شرکت نداشته ودرکمترین سطح اراده خلق درآن دخیل نبوده
است .طی هفده سال اخیرترفند " لویه جرگه"و«انتخابات ها» وسیله ای است دردست قدرتهای
امپریالیستی وارتجاع مزدورآنها دردولت دست نشانده که ازاین طریق سلطه استعماری شان وحاکمیت
دولت دست نشانده را« قانونیست ومشروعیت» داده اند .مطبوعات کشورهای امپریالیستی ودولت دست
نشانده ونهادها واحزاب ارتجاعی ومزدورامپریالیسم خاینانه ورذیالنه ترفند " لویه جرگه" و« انتخابات»
را«مظهراراده وخواست» مردم افغانستان تبلیغ کرده ومی کنند .درحالیکه درشرایط اشغال نظامی
وتسلط استعماری امپریالیسم وحاکمیت دولت پوشالی کمترین حرف از«آزادی» و« دموکراسی» ویا
اعمال اراده خلق افغانستان درسرنوشت سیاسی ومقدرات زندگی اجتماعی آنها؛ وراجی ویاوه گوئی
سفیهانه بیش نیست .دولت دست نشانده امپریالیسم ازهمان ابتدای تشکیل نظربه ماهیت طبقاتی
وخصوصیات تشکالتی اش عفوعمومی تمام جنایتکاران وآدمکشان ونافضین حقوق بشررا که ازتاریخ
"  7ثورسال  "1357باین طرف مرتکب این جنایات وخیانتها علیه خلق افغانستان شده اند ،اعالم کرد.
بعبارت دیگرباندهای جنایتکاروخاین ومیهن فروش شامل دردولت دست نشانده خود ودیگرهمقطاران
خودرا«عفو» کردند.همچنین دولت مزدورنشروپخش وقایع هولناک وجنایات سهمگین ،خیانتها ،وطن
فروشیها وانواع ستم ومظالمی که طی این مدت( که تا کنون چهل سال را دربرمیگیرد) ازجانب این
باندهای جنایتکاروآدمکش وباداران خارجی آنها علیه خلق افغانستان صورت گرفته است را بطورقانونی
منع کرده است.
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خلق افغانستان وروشنفکران آزادی خواه ومیهندوست خاصتا ً ازتعلق طبقات خلق بایدبیداروآگاه شوند
وبیش ازاین فریب ترفندهاواغواگریهای قدرتهای امپریالیستهای ومزدوران آنها (نمایندگان طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسایرعناصرارتجاعی که دردولت دست نشانده جمع شده اند) را نخورده
وبه اوضاع وشرایط کشورشان وماهیت طبقاتی این جرگه ها وجریان«انتخابات ها» واهداف ضدمردمی
وضدملی آنها توجه کرده ودراین انتخابات های استعماری امپریالیستی شرکت نکنند .زیرا شرکت آگاهانه
ویا " نا آگاهانه" دراین انتخابات ها « مشروعیت دادن» به اشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای
امریکائی وناتووحاکمیت دولت مزدورآنهاست .یگانه راه نجات خلق افغانستان ازاین سلطه وستم
استعماری وحشیانه امپریالیسم ودولت دست مسلحانه ملی مردمی وجنگ انقالبی خلق تحت رهبری
یک حزب واقعا ً انقالبی پرولتری است .فقط ازاین طریق است که خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان
می توانند به اشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده خاتمه
داده وکالً نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم وحاکمیت گروه های طالبان والقاعده وداعش را
درکشورسرنگون کرده ودولت دموکراسی نوین را تأسیس کنند .دراین صورت است که خلقهای
افغانستان به استقالل وآزادی ،دموکراسی وعدالت اجتماعی واقعی می رسند.
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