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                  ثور" 8ثور" و" 7"فاجعه بار درمحکومیت سیاه روزهای        

ا رین رویدادهیکی ازجنایتبارترین وخونین ت ( خورشیدی1357ثور" سال )  7وفاجعه بار"   کودتای سیاه

افغانستان است که سیاه روزهای فاجعه باروخونین دیگری را برای خلق مظلوم درتاریخ معاصر

 گروه های ،ضدمردمیکودتای عاملین این  .ی داشته وتا کنون ادامه دارددرپ افغانستان   وستمدیده

« ورویش»سوسیال امپریالیسم وسرسپرده  «دموکراتیک خلق » پرچمی ازحزب رویزیونیست« خلقی»

ق یطرازد تا تالش می کردندر) سردارداوود( جناحی ازدربارسلطنت خاندان نا درسایه حمایتکه بودند 

درت قوزمینه نفوذ وتسلط همه جانبه ابر قبضه کرده ) پارلمانتاریزم یا کودتای نظامی( قدرت دولتی را

افسران مربوط به این حزب  فراهم سازند. درافغانستان ومنطقه را «شوروی» سوسیال امپریالیسم

 -یو -آر -جی ) «شوروی» مدرارتش به کمک مستقیم " مستشاران نظامی  دولت سوسیال امپریالیس

جمهوری ولی نعمت شان  ،دولت درارتش دولت افغانستان شاخه نظامی سازمان جاسوسی  ک گ ب(

وی دردولت رادرفردای کودتا بقتل  ونزدیکان همه اعضای فامیل اوشخص ) داوود( راسرنگون کرده و

 کت کردرهبری داوود شر( ب 1352سرطان سال  26درکودتای )  «حزب دموکراتیک خلق» رساندند.

 «جمهوری دولت»واکثریت اعضای سرویس استخباراتی سهم گسترده داشت  مام ارکان دولت ویودرت

که درگرفتاری  ندتشکیل می داد یپرچمو «یخلق»های رااعضای باند« مصئونیت ملی» داوود بنام

نقالب احزب »ازاعضای  داشتند. همچنین تعداد زیادی م گستردههس دولت وزندان وشکنجه وقتل مخالفین

شدیدی به سوسیال  وابستگی. تا زمانیکه داوود پرچمی ها تشکیل می دادند« خلقی»داوود را « ملی

« یخلق» رویزیونیستهای ؛ آن اعتماد داشت "دوستی  خلل ناپذیر"به و داشته «شوروی»امپریالیسم

حزب » جان فشانی می کردند. آنجهت حراست ازدراوراآرایش داده و تحت رهبری   رژیم پرچمی 

یان گذاران برخالف ادعای بن تغییرنام داد« حزب وطن »که بعداً به  «دموکراتیک خلق افغانستان

 دفاع»و« انقالب»می خواندند وکاذبانه شعار« نیستلنی -مارکسیست»ودیگراعضای آن که خودرا 

زب ح رویزیونیستی، یک حزبسیاسی -خط ایدئولوژیک به لحاظ ؛ندرا بلند کرد طبقات خلق« ازمنافع 

عمدتاً را حزباعضای این بود.  «شوروی»امپریالیسمسوسیال ومزدوربورژوائی ارتجاعی 

 ودالبقات فئطتعلق « روشنفکران» تعلق طبقه خرده بورژوازی شهری وروستائی و« روشنفکران»

ی باشعارها دربدوتشکیل. این حزب تشکیل می دادندرتبه دولت  وکمپرادوروفرزندان مامورین عالی

خورشیدی  1347ازسال . لیکن کرد تعلق طبقات خلق رانیز« روشنفکران» از دیتعدا،«مترقی»بظاهر

دموکراتیک  وجریان ا( -ل -)ممنحیث یک سازمان انقالبی پرولتریکه" سازمان جوانان مترقی" 

هیت ،مازکردرادرسطح جامعه آغاعلنی انقالبی ومترقی  نوین)شعله جاوید( تحت رهبری اش فعالیتهای

سترده گرا بطور« شوروی» یال امپریالیسم به سوسآن  وسرسپردگی این حزب  بورژوائی وضدانقالبی

 کرد.مترقی مردمی وخلق افغانستان معرفی  برای روشنفکران

اختناق ازپرچمی، شبحی  «خلقی» قدرت سیاسی توسط باندهای ثور" وغصب 7با انجام کودتای " 

قالب" انخواندند؛ البته کلمه ومفهوم "« انقالب»کودتای خودرا اینها .برکشورسایه افگنداستبداد وفاشیسم و

ضدانقالبی  اً ماهیتنیزآن ودولت  ارتجاعی بوددرماهیت « نقالبا»ماهیت طبقاتی دارد واین هم 

رم ) ازجمله رفوکه زیرنام چند رفورم دولتمه نقشه ها وبرنامه های این ه ین ترتیبهمبود. بضدخلقی و

 تأمین منافع  که درجهت واقعی خلق افغانستان جهت  تأمین منافعنه در ارضی( اعالن وانجام گردید، 

طرح  «شوروی» وسوسیال امپریالیسم  بوروکرات که قدرت سیاسی را دردست داشت  طبقه بورژوازی

 عمالً اش  رفتاروحشیانه و اعمال با   زماناندک   این حزب ودولت با گذشت .عملی می گردیدریزی و

ه اقد پایدولت فازآنجاییکه این برای توده های خلق آشکارساخت.ماهیت ضدانقالبی وضدمردمی اشرا
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 «رویشو» جامعه  وبه ابرقدرت سوسیال امپریالیسم   ارتجاعیواقشار طبقاتوبربخشهای از مردمی بود

وفاشیسم متوسل شده ومخالفین سیاسی  ش به استبداداتکاء داشت؛ لذا ازهمان ماه های اول حیات ننگین

البی سیاسی انق نیرویبزرگترین قرارداد.خونین  موردحمله وسرکوبوحشیانه اش ازطیفهای مختلف را

ژیم تکارانه رکه مورد حمله جنای منسوبین جریان دموکراتیک نوین)شعله جاوید( بودومترقی درکشور

مردمی جریان سیاسی این ن اعضا وهوادارازصدها وهزاران تن ارژیم خونخوار کودتائی قرارگرفت.

شکنجه کرد. بهمین رادرزندانهای طوالنی مدت دیگرتن وصدهاکرده ووحشیانه بقتل رساند راگرفتار

را بقتل رسانده ویا درزندانها   آزادی خواه ومیهن دوست سایرگروه ها واشخاصاز صورت تعدادزیادی

 .شکنجه کرد

شکنجه زندان و تعقیب وگرفتاری و وگسترش کودتائی ازجانب رژیمووحشت استبداد  گرفتن با شدت

ای بر هنیزحدت ووسعت یافته وزمینعلیه رژیم وتنفروانزجارمردم  عمومی واعدام درجامعه ؛ نارضائی

بزرگترین وخونین  کشورآماده گردید.دربخش بزرگی از مردم توده های شورشها وقیامهای خود جوش

دراین روزبا وجودیکه ماشین  ( خورشیدی دروالیت هرات بود.1357سال) " حوت 24" قیام ترین آنها

سرکوب دولت صدهاتن را کشته ویامجروح ساخت؛ لیکن توده های مردم چنان به خشم آمده بودند که 

به شورش ادامه داده  تمام آنها نداشته وبی باکانه وبا شجاعتی برکمترین اثروحشت وکشتاررژیم 

پا خشم خلق بری ازطوفاندرآن روزبعبارت دیگروالیت هرات سرنگون کردند. را در وحاکمیت پوشالی

والیت بادغیس مردم  بهمین صورت .درکامش فروبردطی یک روز دراین والیت ورژیم مزدوررا گردید

 حاکمیت ننگین رژیم را دراین والیت سرنگون کردند. شدن صدها تن آنها کشته وزخمیبا قیام کرده و

 .س رابه قدرتهای بیرونی نسبت دادودنانه قیام مردم دروالیتهای هرات وبادغیلیکن رژیم مزدورک

اعمال فشار شدت  ووسعتدمی وضدملی دولت کودتائی ومیزان درحالیکه ماهیت وخصلت ضدمر

وتوده های خلق موجب اصلی یاسی مردمی ومترقی وآزادی خواه جنایتکارانه رژیم علیه نیروهای س

 مترقی بود؛ دولتمردمی  اقد رهبریازآنجاییکه این قیام سراسری ف .درکشوربوداین قیامها وشورشها 

حامیان سوسیال امپریالیست آن با لشکرکشی به هرات مردم مظلوم وبیدفاع رااززمین مزدوربکمک 

وفضا مورد حمالت وتوپ وتانک ومسلسل وطیارات بمب افکن قرارداده وبا کشتاربیش ازبیست هزارتن 

 والیتهایدر سگان دیوانه چون مردم رژیم جنایتکاربعد ازسرکوب قیام. حشیانه سرکوب کردن قیام را وای

شورش ویا حمایت ازآن بدون محاکمه « بجرم»به جان مردم افتاده وچندین هزارتن را  هرات وبادغیس

 هبا سرکوب وحشیان .غیرانسانی قراردادوحشیانه و حت شکنجه هایاعدام کرده ویا درزندانهای مخوف ت

علیه دولت ازمردم سالح برداشته وجنگ چریکی را شورشهای خودجوش درهرات وبادغیس صدها تن

ورتوده کش رت دردیگروالیاتبهمین صو ان فامیل مجبوربفرارازکشورشدند.هزارجنایتکارآغازکردند و

یه وجنگهای گوریالئی را علکرده وسالح برداشتند  قیامدولت خونخواریسم استبداد وفاش های خلق علیه

کردند. با اوجگیری وگسترش جنگهای چریکی علیه دولت؛ حمالت وحشیانه دولت علیه مردم آن شروع 

ازید. دولت رویزیونیستهای ه واعدامهای بدون محاکمه دستییافته وبه دستگیری وزندان وشکنج شدت

ه آنها چنان به وحشت افتاده بود پرچمی ازشورش وقیام ونا رضائی وتنفرتوده های مردم علی« خلقی»

خ پاسوزندان  وشکنجه  درجامعه  را به مرمی تفنگ ویا توپ وتانک  که  اظهارکوچکترین نارضائی

 هایبا شعاربود که درابتداازمردم  ووحشت رژیم ضعف ، می داد. این وضعیت گویای روشن بی پایگی

گذشت لیکن با .می خواند وسایرزحمتکشانران ودهقانان کارگ« حامی»خودرا میان تهیوفریبنده 

علیه خلق واشخاص  ونیروهای مترقی وشدت اعمال فاشیستی آن  رژیم کودتائیعمرنکبتبارهرروزاز

کنترول اش را یم حدت وگسترش یافته ورژیم وآزادی خواه ،مخالفت ومبارزه مسلحانه علیه رژ

ازمردم افغانستان ازشدت وحشت بربخشهای زیادی ازکشورازدست داد. دراین مدت صدها هزارتن 

 ستیبافقروتنگد ودراین کشورهاشده شده ودرکشورهای پاکستان وایران آواره مجبوربه ترک وطن  رژیم
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رژیم مزدوربا تمام کشتاروجنایاتی که طی یکسال  گرفتارآمدند.ماری وبیسوادی وانواع مشکالت وبی

زیرضربات درخود رژیم رابه تسلیم وادارد ونتوانست آنها، دوهفت ماه علیه خلق افغانستان انجام دا

 سقوط قرارگرفت.درپرتگاه درسراسرکشور ی گستردهج نارضائیهاامواهای خلق و توده نظامی

( هزارنفری 120با ارتش ) خورشیدی 1358سال  "جدی 6بتاریخ " « شوروی» سوسیال امپریالیسم  

 ستعماری اشازسقوط نجات داده وسلطه ارا  شمحتضرمزدورانتا رژیم به افغانستان لشکرکشی کرد 

« ورویش» سردمداران سوسیال امپریالیسم . لیکن برخالف تصورات واهیکندرا برافغانستان برقرار

علیه متجاوزین وسلطه گران خارجی دارند ازمقاومت ومبارزه درخشانی  کارنامه که ، مردم افغانستان

 ی کبیردرقرن نزدهمبریتانیاقدرت استعماری وامپریالیستی ابرعلیه  معروف آنها)ازجمله سه جنگ 

رقدرت ابدربرابرارتش ،(این ابرقدرت جهانخوار وتحمیل شکست خفتباربرارتش واوایل قرن بیستم

امپریالیستی وکشورهای اقمارش )که ازکمک وحمایت اردوگاه سوسیال « شوروی»سوسیال امپریالیسم 

وجبهات جنگ مقاومت قبل بسیج شده بیش ازند ونهراسید،نیزبرخورداربود(

ه بمتجاوزروسی درزیرپای ارتش فاشیست ورا وسرزمین افغانستانبوجودآورده رادرسراسرکشور

 ان،برافغانست «شوروی» تسلط استعماری سوسیال امپریالیسمونظامی  اشغالبامجمری مبدل کردند. 

 تانده اش بیش ازپیش حدت یافودولت دست نش« شوروی»لیسم سوسیال امپریاتضادخلق افغانستان با 

مام راوجیبه ملی خویش دانسته وبا تآن  افغانستان دفاع ازمیهن وکسب استقالل های ملیتهای مختلفوخلق

رآن ت دولت مزدووحاکمی« شوروی»لطه استعماری سوسیال امپریالیسمنیرودربرابرارتش اشغالگروس

دولت پوشالی درکابل را دردست آن زمان ارتش اشغالگرعمالً اداره در ادامه دادند. به  جنگ مقاومت 

 چون مزدورانیگررهبران واعضای حزب ودولت پوشالی ودشاه شجاع دوم( ) «کارمل» گرفته وببرک

. دراین مرحله اشغالگران روسی ودولت دست نشانده ندعمل می کرد هاحقیروفرومایه تحت فرمان آن

م را واعداپرداخته ودست گیری وزندان وشکنجه  افغانستان ن خلقبه سرکوب خونیترهرچه گسترده 

 سپرده ویا زنده بگورکردند.ودسته دسته ازآزادی  خواهان را به جوخه های اعدام انجام داده هرچه بیشتر

انواع و شنیع ترین جنایات وتجاوزات، ورژیم دست نشانده« شوروی»سوسیال امپریالیسمارتش جنایتکار

ن تک ونیم میلیون مرتکب شدند.بیش ازی وم  افغانستانمظل قعلیه خلطی چهارده سال را ستم ومظالم 

 تن مجبوربه فرارازکشورشدند.پنج میلیون وحدودرامعلول ومعیوب کرده  هزارتنوصدهارسانده  را بقتل

هزاران جریب زمین زراعتی  روسی با بمبارانهای وحشیانه هزاران قریه را ویران کرده واشغالگرارتش 

ده میلیون مین ضد بیش ازودولت دست نشانده آنها ارتش اشغالگر وباغهای میوه را به آتش کشیدند.

هزاران تن اخیر دود چهاردههنفرووسایط را درسراسرخاک افغانستان غرس وتعبیه کرده که طی ح

ارتش  این یکی دیگرازجنایات هولناکم خاصتاً اطفال کشته ومعلول شده اند توده های مرداز

  مختصری ازجنایات سبعانه سوسیال درافغانستان است. اینستودولت مزدور «شوروی»الگراشغ

به  ستان.افغان علیه خلق «سازائی» ، پرچمی« خلقی » جنایتکارورژیم فاشیستی  باندهایفاشیستهای 

وسایرسازمانها « حزب وطن»یا « حزب دموکراتیک خلق افغانستان»این صورت تمام اعضای 

حزب عدالت »،«« کجا» ،«سفزا» ،«سازا» ازجمله« شوروی» واحزاب  نوکرسوسیال امپریالیسم 

ی دولتمقام به ترتیب موقعیت حزبی و« افغانستان حزب اسالمی» و« جبهه ملی پدروطن» ،«دهقانان

 وخاد( اگسا، کام)خاصتاً درارتش، پولیس وپولیس مخفیبات مخوف درتصمیمگیریها وانجام این جناآنها 

ه که ب وخیانتهای سنگینیافغانستان  جنایات هولناک علیه خلقهمه درارتکاب این  رژیمدستگاه قضائی و

ولناک ه هستند. وهیچ فرد با احساس وبا وجدانی درافغانستان جنایات خلق وکشورانجام  داده اند، مسئول

آنها را که  فاشیست  ران سوسیالوباداوجنایتکارمزدور ومظالم وستمهای این باندهای، وطن فروشی 

دولت دست نشانده  .رواداشته اند، هرگزفراموش نخواهد کردطی یک ونیم دهه برخلق افغانستان 

، پرچمی، جهادی« خلقی»جنایتکاروخاین  امپریالیستهای امریکائی و" ناتو" که متشکل ازگروه های
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بحث گروه های جنایتکارووطن فروش می باشد، طی هژده سال اخیرعناصرووسایرملیشه ای 

تان علیه خلق افغانسطالب درباره جنایات وخیانتهای این گروههای تبهکاروضدبشرنگارش موگفتگوو

وباین صورت  ممنوع کرده «غیردولتی»ی دولتی ودرمطبوعات ورسانه هاطی چهل سال اخیررا

ران خارجی ای خاین ووطن فروش وبادجنایات هولناک این گروه هاین همه ا نسلهای جوان کشوردرباره 

  بهیچ صورت ران امپریالیست آنهااوباد وخاین؛ لیکن این دارودسته های جانی اطالع الزم را ندارند آنها

 .کنند مخفیدرسطح جهان یا ازنسلهای حال وآینده درافغانستان ورا تاریخ جنایات شان  نمی توانند

آغازشورشها وقیامهای خود جوش توده های خلق افغانستان علیه  بعدثور" و7" سیاه کودتای با وقوع

 اکستان وایرانگروه های ارتجاعی اسالمی که درپکودتائی؛وفاشیسم رژیم واستبدادیط خفقان شرا

« ایکمکه»برخورداری ازقرارداشتند وهمچنین با پاکستان وایران  دولتهای ارتجاعیدرزیرچترحمایت 

تسلیحاتی ومالی وحمایتهای سیاسی ازجانب قدرتهای امپریالیستی غربی خاصتاً ابرقدرت امپریالیستی 

ی مردم اامریکا وامپریالیسم انگلستان ودولت ارتجاعی عربستان سعودی توانستند خودرا برجنگ توده ه

سیال اشغالگرسولق افغانستان علیه ارتش جنگ مقاومت خپرچمی ها وبعد « خلقی»علیه دولت 

گروه های ارتجاعی اسالمی مزدورارتجاع وامپریالیسم بنا برماهیت تحمیل کنند. « شوروی» یسمامپریال

جنگ  ،فئوال وکمپرادورمنحیث نمایندگان طبقات  شانیاسی وخصلت طبقاتی ارتجاعی وس ژیکایدئولو

» یسمال امپریالطرد سلطه استعماری سوسیحاکمیت دولت مزدورو مردم افغانستان را که برای سرنگونی

یغ کرده تبل« کمونیسمجنگ علیه »آغازکرده بودند، خاینانه  وکسب استقالل کشوروآزادی ملی« شوروی

آزادی خواهانه  جنگ مقاومت مردم را ازمسیراصلیراتیژی واهداف طبقاتی ارتجاعی شان،ستطبق او

تاً خاصالیستی غربی شورهای امپریوک منطقه  دولتهای ارتجاعیکردند. بهمین صورت آن منحرف ای 

 استراتیژی واهداف ازجنگ مقاومت مردم افغانستان «حمایت»به بهانه  ابرقدرت امپریالیستی امریکا

رقیب سوسیال امپریالیستی  به ابرقدرتهرچه بیشتر ضربت زدنیعنی  تعقیب می کردند،خودرا 

 وضدمردمی شان،جاعی شه وتفکرارتدیاناحزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی بنا بر. وتضعیف آن

مدیده افغانستان مرتکب شدند. علیه خلق مظلوم  وستشنیع ترین جنایات وتجاوزات را درشرایط جنگ

پرچمی « خلقی»ژیم مزدورزیرسلطه وستم ومظالم وجنایات وتجاوزات راگر توده های خلق درشهرها

صه عرعمدتاً که  وستاهادرر ،قرارداشتند « شوروی»سوسیال امپریالیسم متجاوزوجنایتکارها وارتش 

رنج تجاعی اسالمی مربوط به احزاب ارکمیت قوماندانهای وحا زیرسلطهجنگ مقاومت مردم بود در

وعلی الخصوص حزب اسالمی « اخوان»اب ارتجاعی اسالمی خاصتاً جناح احزعذاب می کشیدند. و

 ، ودرکشورپاکستان درجبهات جنگراازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین گلب الدین تعدادزیادی 

 درمناطق تحت کنترول این احزاب جنگی جبهات قوماندانهاتعداد زیادی از .ندتل رساندبق جنایتکارانه

ه اخاذی ازمردم فقیرومیان اکثریت قاطع آنهاند. مرتکب شدراوزشان انواع جنایات ضدبشری ازقتل وتجا

ازاین طربق صاحب واد مخدررابطه داشته وعده ای با شبکه های مگسترده انجام داده وبه پیمانه  ال راح

د که عناصرلومپن بودن مربوط به احزاب اسالمی تعدادی ازسردسته های جنگیشدند.  ثروتهای هنگفتی

ند. مرتکب شد واخاذی درمناطق تحت کنترول شان شنیع ترین اعمال جنایتکارانه ازقتل وتجاوزودزدی

شان ط جنگ ودردوران حاکمیت "دولت اسالمی" رهبران وقوماندانهای احزاب اسالمی درشرایهمه 

وغصب روش سالح منابع امپریالیستی وارتجاعی وف ورشوه های  وچپاول درشهرها ازدزدی وغارت

یک قشربزرگی میلیون دالرشده وصدهاها وبرخی ده هرکدام آنهاصاحب اراضی واموال دولتی

خانه ها و وباغ صدها جریب زمین صاحبآنها  هریکبعالوه بوروکراتهارا تشکیل داده وازکمپرادور

فروش محصوالت معادن کشورازجمله احمدشاه تعدادی ازاین قوماندانها ازشده اند.  ویالهای مجللو

ازعالی  تعدادی احب ثروتهای کالنی شده اند. چنانکهص سعود ومولوی حسین ودارودسته های آنهام

 انستاندرافغ« شوروی» الهای ارتشپرچمی ها وجنر« خلقی»رتبه های عسکری وملکی ازرژیم مزدور
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 داخلی وخارجی وعمدتاً جهت انتقال این مواد به مشتریان تریاک( رابطه داشتهمواد مخدر)با شبکه های 

نها میلیو برای جنگ چهارده ساله که هلیکوپتروتانک استفاده می کردند. این زای کشوردرمرزها شان

ت خودرا ازدس اجعه باربود وصدها هزارتن جانهایوفآورمصیبت  افغانستان وستمدیده  خلق مظلومتن از

 شده وبه خاک کشیدهووادبارامیل به فالکت وصدها هزارتن دیگرمعلول ومعیوب شدند وهزاران ف دادند

سالهای طوالنی درشرایط ده ودرکشورهای پاکستان وایران  آواره ش وچندین میلیون تن سیاه نشستند

کارووطن جنایتخاین و برای مشتیاین جنگ ؛ لیکن رنج گرفتارآمدندووبیچارگی وانواع مصائب ودردفقر

ای هبوده وبه ثروتهای کالن وزندگی« تپربرک» ندانهای جهادیوقوماان رهبررتگرازورهزن وغافروش 

امپریالیستهای امریکائی واروپائی به مقامات  ونیزطی هژده سال اخیردرسایه ارتشهایاشرافی رسیدند.

 ریغارتگغصب وازطریق رشوه و دزدی و وبرمقدارثروتهای خود واطرافیان شان هبلند دولتی تکیه زد

 .ده اندافزو

فغانستان اوتسلط استعماری نتوانست خلق  اشغال نظامیلشکرکشی وبا  «شوروی»سوسیال امپریالیسم 

را به انقیاد وتسلیم وادارد ودرمدت ده سال ضربات سنگین نظامی را متحمل شده وبا حدود بیست 

رتن کشته وپنجاه هزارتن مجروح ومعلول جسمی وروانی درمیدان نبرد نظامی دربرابرخلق هزا

ارداد رق» امضای تبانی با امپریالیسم امریکا وبا دراخیردهه هشتاد میالدیشکست خورد و  افغانستان

« یشورو» مساین شرایطی بود که سوسیال امپریالی .را ترک کرد خاک افغانستانبا سرافکندگی  «ژنیو

 مصارف رارگرفته بود وبیش ازاین پرداختق وسقوط  انحطاطدرپرتگاه به ورطه بحران همه جانبه و

اشی سوسیال با فروپ درکابل برایش ممکن نبود.مزدوردولت مصارف جنگ جنایتکارانه وگزاف 

برهبری دولت مزدورتحت رهبری اش دراوایل دهه نود میالدی؛ « بلوک شرق»و« شوروی»امپریالیسم

وبراساس مراودات  ان شده ودرورطه فروپاشی قرارگرفتبحرد مشهور" داکترنجیب هللا" نیزدچارجال

زیادی ازرهبران تعدادباعدم تعرض"همکاری و هایپروتوکولوامضای" ورابطه های پنهانی

حزب اسالمی گلب الدین وحزب ، مسعود -ادی" ازجمله جمعیت اسالمی ربانی وقوماندانهای احزاب "چه

رآن احزاب اسالمی تسلیم کرده وخود د ت پوشالی رابه رهبران دول رهبری ،اسالمی ودیگرانوحدت 

 «شوروی» ی که با دولت مزدوروارتش اشغالگرنبراساس روابط پنهااحمدشاه مسعود شرکت کردند. 

که تا سقوط دولت  " امضاکردعلناً با آنها" پروتوکول تسلیمی میالدی (1983درماه مارچ سال ) داشت 

وبرگ نظامی ارتش وسازنفرات  مزدوربه آن متعهد ماند. باین صورت اومهمترین شاهراه انتقال

 نگهداشت مصئون  برای آنها هزینه کمبا ارتش اشغالگرودولت مزدورآن دیگرضروریاتسوخت وومواد

منسوبین زتن اچندین  همچنین احمدشاه مسعودغانستان را سرکوب وکشتارنمایند. درسراسرکشورخلق افتا 

 جنایتکارانهمناطق تحت نفوذش جبهات جنگ دردرآزادی خواه راجریان دموکراتیک نوین ودیگرافراد 

ن دشمنا این« شوروی»وارتش اشغالگربا دولت مزدور بقتل رساند. تسلیمی ومعامله احمد شاه مسعود

  است که مرتکب گردید. ملی  خیانتبزرگترین نیزعمده خلق افغانستان 

پرچمی " " وجهادی"دولت اسالمی" متشکل ازگروه های " ( خورشیدی1371ثور" سال )  8"  بتاریخ 

را روزپیروزی  ثور" 8" اینها   خلقی، سازائی، ملیشه ای"  برهبری صبغت هللا مجددی تشکیل گردید.

برای مردم ستمدیده وبالکشیده افغانستان سیاه درواقعیت  خواندند درحالیکه خود «انقالب اسالمی» 

دولت اسالمی .داشتدرپی را جنایتباردیگریکه فواجع بودشان درتاریخ معاصرکشورزدیگری رو

،  «سازائی»پرچمی، « خلقی»تمام جنایتکاران  «عفوعمومی»دراولین اقدام جنایتکارانه وخاینانه اش 

 ی اشاسالمی بنابرساختارگروه دولت ازآنجاییکهواحزاب ارتجاعی اسالمی را اعالم کرد. ملیشه ای 

بود، یعنی تضاد منافع بین گروه های مختلف جهادی، ملیشه های دوستم زیادی  درونی هایتضاددارای 

 آنها درنوکریاز که هرکدام  ویا هرچند تائی پرچمی  «خلقی»ی، گروه های وملک ومنصورنادر

قسیم رسرتبارداشتند وکشورهای مختلف امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی منطقه قر وسرسپردگی به



6 
 

ا جنگ خونین وجنایتکارانه بین آنهتحد ویکپارچه به توافق نرسیدند وهای دولتی وتشکیل دولت ممقام

اشتعال جنگ جنایتکارانه ، گانه باگردید. این گروه های ارتجاعی جانی ومزدوربیآغاز

 تنوصدها هزار تاد هزارن تن را کشتندشهرکابل رابه ویرانه مبدل کرده وبیش ازهفچنگیزوار

 ی را چوروچپاول کردهدولت ، دارائیها واموال وامالک را مجبوربه آوارگی کردند باشندگان شهرکابلاز

. همچنین هریک ازاین موارد زیادی ازتجاوزبه عنف انجام دادندو وباشندگان شهرکابل را غارت کردند

شکیل ت ی محل کوچک ها وحکومتهایالیت مختلف کشورامارتبروآنها  احزاب وقوماندانهای مربوطه 

اسرکشورملوک درسردولتی ومردم دست زدند. ودارائیهای موالغارت اغصب وداده وبه چوروچپاول و

اع کشورتوسط قط مواصالتی هایفت وراهر ازبیندرکشورامنیت ومصئونیت ،الطوایفی برقرارکردند

رچمی پ« خلقی»ازسلطه حکومت فاشیستی  می کردندتصور کهمردم افغانستان  اداره می شد. ها یقالطر

اسالمی دولت وحشت دچار  ناگهان کهاند  ظاهراً"خالصی" یافته آنها  سلطه استعماری باداران روسیو

بداد واست گریوستم جنایتکشتاروو وغارتگری ودوردیگری ازجنگ شدنددران ورفقا"برامتشکل از"

 .ه یافتوبرای مدت پنج سال ادام شدهآغازدرکشورونا امنی 

ی پرچم« خلقی» علیه رژیم افغانستان که درجریان جنگ مردم درمنطقه وایران  پاکستان های  دولت 

های ارتجاعی حامی وهدایتگرگروه« شوروی» سوسیال امپریالیسم ها وجنگ مقاومت علیه ارتش

ند. ولی  شتدادرآینده وتسلط گسترده برافغانستان را  هدف نفوذند، بود «هشتگانه» و« هفتگانه» اسالمی

ب الدین، محاذملی اسالمی حزب اسالمی گل تحت فرمان دولت پاکستان  ازجمله جهادی  گروه های

د؛ زیرا نتسلط حاصل کناسالمی بردولت  نتوانستند ،به آن وفادارمانده بودند که حرکت انقالب اسالمیو

حزب وحدت  ،وملکدوستم  ها، ملیشه های رشیدپرچمیخلقی  مسعود، -المی ربانیجمعیت اس

یهای دروابستگکه د اکثریت داشتن اسالمی بردولتافغانستان  نجات وجبهه ملی ت اسالمی،حرکاسالمی

 سرسپردگی کشورهای ایران، هند وامپریالیسم فدراسیون روسیه قرارگرفته بودندبه بیشترمنطقه ای 

عربستان سعودی وحمایت مالی  به کمک سابق به آنها اعتماد نداشت؛ ازاینرو چونودولت پاکستان 

 ازمان دادهسرا "طالبان " تحریک اسالمی بنام امپریالیستهای اروپائی، گروه اسالمیامپریالیسم امریکا و

دراتحاد با  "البانتحریک اسالمی ط". ندکرد وارد صحنه درافغانستان وجهت گرفتن قدرت سیاسی

 «قی هالخ» هاینظامیازی ، جناحمحمدی برهبری مولوی نبیحرکت انقالب اسالمی" "نیروهای نظامی 

تان، جمعیت العلما" پاکس" مربوطملیشه های ارتش پاکستان، طلبه های مدارس دینی  ،برهبری شهنوازتنی

تند چهارسال توانس –طی سه  پاکستانیی دیگرنیروهای القاعده برهبری اسامه بن الدن وچند گروه اسالم

را اعالم  "امارت اسالمی"وه خارج کرد حدود هشتاد درصد خاک افغانستان را ازکنترول دولت اسالمی

دولت  قیمومتتحت عمالً  ،درآن شرایط افغانستان  منحیث کشوری نیمه فئودالی ونیمه مستعمرهکردند. 

   .نیزقرارگرفتپاکستان 

حجاب  ؛را مرعی االجرا قرارداد اسالم شریعت قوانین واحکام  امارت اسالمی قرون وسطائی طالبان

نان را وزبرای دختران بست دروازه های مکاتب وپوهنتون را  ؛را برای زنان اجباری کرد اسالمی

 وحرکت  زنان دربیرون ازمنزل تی ونهادهای خصوصی ممنوع کردهدراداره های دولکردن حق کاراز

واعدام  شالق زدن ازجمله  «حد شرعی» اجرای و کرد منع را «محرم شرعی» با بدون همراهی 

زنان را « ونهی ازمنکربه معروف امر» پولیس مذهبی  درمالی عام را عملی ساخت،« متهم» زنان 

اً عمدت به آنها ناسزا وفحش می گفت ومردانکاری کرده و شالق« بدحجابی» بخاطر دربیرون ازمنزل

 انبرای پسر  را وپوهنتون کاتبم واهانت می شدند. شالقکاری بخاطر" کوتاهی  ریش " و" ترک نماز"

 وانین شرعی مجازاتها ازجمله قصاصبا تطبیق واجرای احکام وق به مدارس دینی تغییرماهیت داد؛ ثراً اک

رتیب باین ترا اجراء می کرد.« ینمتهم»ی سار، زیردیوارکردن، وقطع دست وپابشکل ذبح انسان، سنگ

رعب ووحشت را درجامعه مستولی کرده که هیچ فردی را یارای کوچکترین حرکت واعتراض زفضای ا
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منیت ا»وباین صورت  اسالمی نبود. ه ووحشیانه وضدانسانی امارتدربرابراعمال جنایتکاران

باالی مردم تعمیل می گردید؛  اکراهوانجام فرایض دینی با جبر ؛درکشوربرقرارساخت« گورستانی

 یتواذ آزار ؛ولیس مذهبی تعقیب وکنترول می شددم درتمام عرصه ها توسط پزندگی حصوصی مر

گرفته ووجه نقد واشیاء قیمیتی  مردم  وته الشی خانه ها زیرنام" ضبط سالح ومهمات" پیوسته صورت

ف مخالهای گروه  تعلقخاصتاً از یزندان وشکنجه اقلیتهای مل ؛ تعقیب وآنها به سرقت برده می شد 

این نیروی ددمنش با تحجرفکری وجهالت سعی  رسطح گسترده انجام می دادند؛ادشمال( د) اتحدرآنها

این نیروی عقب  ماعی واقتصادی را درجامعه سد کند؛داشت تا جلوهرنوع پیشرفت علمی وترقی اجت

م این سرزمین است آنچه مربوط به تاریخ وفرهنگ وتمدن قدیهدف داشت افتاده ومزدوربیگانه 

 پیکره های بودا دربامیانو اقدام کرده  آثارتاریخی قبل ازاسالم ونابودی  به تخریب سازد ومحوونابود 

رمناطق مرکزی تعلق ملیت هزاره د مردمچندین مورد ازقتل عام  کرد؛ منهدمرا وموزیمهای کشور

 این والیاتوکوچ اجباری مردم  وباغهای مردم دروالیات پروان وکاپیسااراضی  سوختاندن کشور؛

جنایات ضدبشری وضدملی این از مواردی هستندشتارصد ها انسان بیگناه دروالیت مختلف کشوروک

 پشتونملیتهای غیر تعلق طالبان توده های خلق از حکومت وحشت . درزمانتاریک اندیش وحشیهای

ستم ملی زیر ؛ستم ملی امپریالیستی ودولت پاکستان وستم طبقات فئودال وکمپرادورعالوه برتحمل فشار

ود پیروان مذهب شیعه واهل هن ستم مذهبی علیههمچنین ونیزقرارداشتند.  «(ملیت پشتون)»شئونیستی

لی م ازجنایات ضدبشری وضد گوشه ای استمتذکره  فوق  . مواردنیزاعمال می کردندوسیک کشور( 

ن اافغانستمظلوم وبیدفاع  علیه خلق دردوران حکومت سیاه ووحشتبارشان کهامارت اسالمی طالبان 

   .ندانجام داد

تجارت وفروپاشی برجهای مرکزمیالدی( درامریکا 2001سپتمبرسال 11)« تروریستی»باوقوع حادثه  

ا مظنون اورگروه  که )رژیم طالبان ازتحویل اسامه بن الدن به دولت امریکا  «نا فرمانی»و  جهانی

قوع و .قرارگرفت امپریالیستهای امریکائی   مورد غضب طالبان رژیم،  (اصلی این حادثه می دانست

تیژی استرا درجهت تحقق شد تا  امپریالیسم امریکابرای وتمسکی  بهانههمچنین  سپتمبر"11حادثه " 

اقدام کند. امپریالیستهای امریکائی ومتحدین "  اش دراین منطقه آسیا پنهان آشکارو اهداف  غارتگرانهو

ورژیم امارت  رامورد تهاجم نظامی قرارداده افغانستان «وریسمجنگ علیه تر» زیرعنوان  ناتو" آن 

 بیست درصدحدود بنام دولت اسالمی گروه های " ائتالف شمال" که  اسالمی طالبان را سقوط دادند.

ان امارت اسالمی طالب نیروهای ازجانب نظامی وشکستهای سنگین ندرا درکنترول داشتخاک افغانستان 

ه قرارگرفتمپریالیستهای امریکائی و"ناتو"اشغالگرامتجاوزوارتشهای  درخدمت ،ندمتحمل شده بود

 حشیانهو تهاجم نظامیدراین و"ناتو" امریکاامپریالیستهای  سهم گرفتند.کشتارخلق وویرانی کشورودر

 ه ویرانیهای گسترده ای رابراین کشورویرانازمردم بیگناه را بقتل رسانده و چندین هزارتنوجنایتکارانه 

افغانستان را اشغال نظامی کرده وبه امریکائی و"ناتو" غارتگروجنایتکار . امپریالیستهایببارآوردند

 " بن " آلمانشهر کنفرانس جهان،افغانستان  ودر عامهبرای اغوای افکارسلطه استعماری درآورده  و 

دولت  دست در. ندکرد تشکیل را ای دولت دست نشاندهو دایرکرده  «ملل متحد» ظاهراً زیررهبری  را

تعدادی ثور"ی،  7و"ی ثور" 8" گروه های، شاه شجاع سوم(برهبری کرزی مزدور) نشانده

" بن  که درکنفرانس)« راوا -ئی افغانستانسازمان رها» ، رویزیونیستهایی خود فروخته ازتکنوکراتها

تسلیم  تهایرویزیونیس ، می کند( فعالیت« زب همبستگی افغانستانح»" نیزشرکت داشت واکنون زیرنام 

 دردولتسنخ آنها همودیگرعناصر «فغان ملت(اسوسیال دموکرات )حزب »ی ، شئونیستها«ساما»طلب

طی شانده ودولت دست نای امریکائی و"ناتو"امپریالیسته .شرکت کردند استعماروامپریالیسم دست نشانده

مظلوم افغانستان را بقتل رسانده  ده ها هزارتن ازمردم« تروریسمجنگ علیه »اخیربنام مدت هژده سال 

ابرقدرت امپریالیستی م داده اند. جنایات واجحافات راعلیه  آنها انجا وهزاران تن را معلول کرده وانواع



8 
 

( هزارارتش درافغانستان پیاده کردند 150به تعداد ) « جنگ ضد تروریستی» زیرنام و"ناتو"  امریکا

  تان حضورداشتند. افغانس( در2016که  همین تعداد تا سال) 

  تحت حمایترفته و پاکستانمتحد آنها به  اسالمی طالبان  ودیگرگروه هایبا سقوط "امارت اسالمی"؛ 

 " آی ا س آی" ارتش پاکستانباردیگرتوسط این گروه های مزدور .قرارگرفتند دولت وارتش پاکستان 

علیه  ارتش دولت پاکستان  " آی اس آی"تحت رهبریجنگ چریکی را ( 2004درسال)مسلح شده و

آغازکردند طالبان"  زیرنام اعاده حاکمیت " امارت اسالمینشانده  ارتشهای اشغالگروارتش دولت دست

هزاران تن ازمردم افغانستان رابقتل رسانده روه ها طی یک ونیم دهه اخیراین گ امه دارد.که تا کنون اد

» ده ها تن اززنان را  شیده وویران کرده اند،ویا معلول ساخته اند، صدها باب مکتب را به آتش ک

ت شریع ، درمناطق تحت سلطه ای شان درروستاها احکام وقوانینکاردرادارت دولتی کشته اند« بجرم

نه ساال هااین علیه خلق مظلوم اعمال می کنند.وحشیانه  قرون وسطائی آن  را به شیوه ها واشکال اسالم

بق طتریاک وهیروئین درمناطق زیرنفوذ وکنترول شان به جیب می زنند. و  ده هامیلیون دالرازحاصل

 لیکن سوأل اساسیاک افغانستان سلطه ونفوذ دارند. حدود نیمی ازخدراکنون ادعای  ارتشهای اشغالگر

 "ناتو"( کشورعضو44نیروی نظامی امریکائی و) ( هزار150حدود ) ،طی این مدت  اینجاست که 

 «امنیت ملی» هزارنیروی ارتش وپولیس و (300)و نظامیومهارتهای  زوبرگبا مدرن ترین سامجهز

 داعش"و"  های طابان، القاعده، حقانیگروه  ویا تضعیف موفق به سرکوبظاهراً  دولت دست نشانده 

ودولت دست نشانده طی این مدت  قدرتهای امپریالیستینظامی های عملیاتاما طوریکه جریان  !نشده اند

امپریالیستهای امریکائی و" ناتو" ارتشهای که  می شود بوضوح دیده ،نشان می دهدعلیه این گروه ها 

کنند وازجانب  قلع وقمعنمی خواهند که این گروه های دست پرورده شان را نخواسته وازیکطرف 

وجیه ت»دیگرجنگ را طوالنی کرده تا تداوم اشغالگری وسلطه استعماری شان درافغانستان ومنطقه را

استراتیژی واهداف درجهت پیشبرداخیر هخاصتاً طی چهارده مختلف ارتجاعی اسالمیگروه های «. کنند

امپریالیستهای امریکائی و" ناتو"خاصتاً درکشورهای اسالمی درزمینه سازی برای مداخله نظامی نقش 

 اعی وضدامپریالیستیهای آزادی خواهانه ضدارتججنبش انحرافدرجاده صافکن را بازی کرده اند.اینها 

نیزدرجهت تأمین حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروتداوم  درکشورهای اسالمی توده های خلق

  .ومی کنند عمل کردهسلطه امپریالیسم 

طوریکه عده  "داعش"لدین، القاعده وحقانی، گلب اهای  طالبان ، موضوع قدرت گیری دوباره گروه

 گی بهبستیک طرف از این مسئلهنیست.آنقدرهم پیچیده ورمزآلود کنند؛ میفکربه آن افغانستان در ای

ه طی چهاردهای امپریالیستی  جهانخوارهای ارتجاعی وحشی وقدرتهبین این گروهومخفی آشکارروابط 

درکشورهای مختلف اسالمی وپنهان این قدرتها آشکارغارتگرانه  اهدافکه درجهت تحقق دارد اخیر

حدود چهاردهه قبل گروه های ارتجاعی اسالمی ازکشورهای مختلف اسالمی توسط  عمل می کنند.

ربستان ع سازمانهای استخباراتی امپریالیسم امریکا وانگلستان وکشورهای وابسته آنها ازجمله دولتهای

( 2001درسال ) تهاجم نظامی به افغانستانوسازمان داده شده وتسلیح وتمویل شده اند.  اکستانپو سعودی

 دراین اهداف آنهارسیدن به  درجهت نظامی  های ایجاد پایگاهاشغال نظامی وتسلط استعماری وو میالدی

اصتاً خها علیه این گروهشیوه جنگ ارتشهای اشغالگرنحوه برخورد وازجانب دیگر .می باشدمنطقه آسیا 

لیه عمزدورآنها دولتارتش جنگ ازجانب ارتشهای اشغالگروشیوه .استشده سوأل برانگیزدرافغانستان 

 قدرتها این واهداف  که براساس استراتیژی بوده  تدافعیبشکل عمدتاً نیروهای طالبان وگروه های دیگر

ارتشهای اگر .صورت می گیردوسران خاین وجنایتکاردولت دست نشانده  ی امپریالیستی 

به انجام داده اند، آنهم  آنها علیه "تهاجمی" تهای نظامیعملیازمانی هم وارتش دولت مزدوراشغالگر

 شکستبه منظور وارد کردن ضربت ده است نهبووگروه های دیگرطالبان گروه  عقب راندن منظور

ارتش دولت دست نشانده به  افسران وافراد قطعاتبارها ازجانب طی سالیان اخیرآنها. این مطلب کامل 
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ازیکطرف به آنها اجازه  مقامهای بلند رتبه دولت وارتشهای اشغالگر کهاست بیان شده صراحت 

نمی دهند وازجانب دیگرسالح ومهمات الزم راگروه ها طالبان ودیگر نیروهای علیه تهاجمیعملیاتهای 

ها آنقرارگاه ها ومراکز به  ی اسالمی گروه ها رنداده ودروقت تهاجم گسترده وکافی دردسترس آنها قرا

افراد ارتش دولت مالحظه می شود که  صورت نمی گیرد. ازآنها وزمینی ان حمایت هوائیوقت وزمبه 

 هاجمیت قرارندارند، چه رسد به اینکه بتوانند عملیاتهای ثرازخودمؤفعال و یدفاعوضعیت ردحتی مزدور

 ی ها گروهازجانب طالبان و غافلگیرانه درهرحملهو انجام دهند. قاطع ونابود کننده علیه این گروه ها

فات وآمارتل می شوند شده ویا به اسارت گرفته  کشتهمانند گوسفند  شان درمراکز آنها ده ها تن دیگر

چند ده هزارتن می رسد بیانگراین واقعیت دولت مزدوردراین سالها که به « یامنیت مل»ارتش وپولیس و

آنهم عمدتاً به منظورعقب راندن آنها  می علیه این گروه هاانجام می دهنداگرزمانی عملیات تهاج. است

ان افسرمطالب از شنیدن این البتهآنها.  کامل ضعی است که اشغال کرده اند نه تعقیب ونابودیاازمو

عیان بوده وهست سال  نیست وآنچه که طی این هژدهگرامریکائی و"ناتو" میسروافراد ارتشهای اشغال

وپخانه تتوسط های کورکورانه گلوله بارانی هوائی وکشتارخلق افغانستان بوسیله بمبارانهاسرکوب و

می « ستیوریجنگ ضد تر»بنام وویرانی خانه های مردمودولت مزدورتانکهای ارتشهای اشغالگرو

ت دردول دولت پاکستان اجیران و طالبانوهواخواهان  ازحامیانوگروه های  مسئله دیگروجود افراد. باشد

. دنشمی با« امنیت ملی» درارتش، پولیس وخاصتاً  دولت پوشالی مقامات باالئیدرحتی  دست نشانده 

های ارتجاعی تشکیل دهنده دولت مزدوراست ناشی ازتضاد ملیتی گروه تا جائی این مسئلههم  ازجهتی

وطالبی وحزب اسالمی  پرچمی« خلقی»ملیت پشتون ازجمله جنایتکاران  وعناصروگروه های ازتعلق

ته داش تالش دردولت ودیگران وجناحهای کرزی واشرف غنی «ان ملتافغا»، شئونیستهایگلب الدین

بدین  .شتون را دردولت هرچه بیشترتقویت کنندملیت پاز طبقات ارتجاعی وزنه جناحدرآینده دارند تا و

نها آاطالعات نظامی وامنیتی رادراختیاربرخی لحاظ با گروه های طالبان وحقانی رابطه مخفی داشته و

همچنین دارند.دقیق  اززمان وسمت حرکت کاروانهای ارتش دولت مزدوراطالع قبلیوآنها می دهندقرار

بنادربداخل از ویا بمب گذاری شده منفجرهموادعبورالریهاوموترهای تیزرفتارحامل 

 وغیرنظامی وسایرمراکزنظامی درنظام قراولهای قشله ها کشوروعبورافرادانتحاری ازچندین مانعه

وگروه  طالبانگروه ن دستگاه دولت پوشالی بان دهنده همکاری گسترده ازدروخود نشا ؛دولت مزدور

 نیمیبرحدودآنهاوتسلط ونفوذوگروه های دیگر طالبانقدرتگیری اخیرسال طی چنداست.های دیگر

 که همیشه مطرح شده تعداد زیادی جانباز این سوألدیگر زجانبا.مؤید آن استازقلمروافغانستان 

ستان دولت پاکبروقاطع  مدت حاضرنشده اند فشارالزم  امریکائی واروپائی طی اینامپریالیستهای چرا

 حمایت وکمک همه جانبه ازجمله  تا وارد کنند وجیره خواران آنهاست بفرمان که ازجمله چاکران گوش

طریق اجازه ندهد که ازازاین گروه هاراقطع کرده ولوژستیکی سالح ومهمات وامکانات گاه وپناه

یش هژده سال اخیرب درحالیکه دولت امریکا طی امی انجام دهند؟ افغانستان عملیات نظ خاک  بهپاکستان 

فوذوسلطه البته ن .نظامیپیشرفته  پرداخته است بعالوه سالح  میلیارد دالربه دولت پاکستان پولی ساز

ای بریرطی چهل سال اخ به آندولتی سرسپرده  وروی کارآمدنگسترده دولت پاکستان درافغانستان 

  کهدی  اختالف وتضاد شدیازجانب دیگر است.بوده و یک مسئله استراتیژیکنیز طبقات حاکمه پاکستان

 ولت پاکستانودد دار وجودنفوذ وسلطه درافغانستان ومنطقه سربر دولت هندودولت پاکستان بین 

د رکارمی گینیزوسلطه هند درافغانستان به منظورجلوگیری ازنفوذازهراقدام خرابکارانه وجنایتبار

ه ب «کمکهای هنگفت بالعوض»و تا ازطریق سرمایه گذاریهای کالندولت هند تالش داردبالمقابل و

درافغانستان نفوذ وسلطه اش راتحکیم کند. وجریان چهاردهه اخیراین رانشان داده است که دولت مزدور

که روابط استراتیژیک طوالنی مدت با دولت پاکستان داشته وازجمله  امپریالیسم امریکا وانگلستان

بی میل نیستند که دولت پاکستان به این اهدافش  تیارمنطقه ای قابل اعتماد آنهاست ودرتحلیل نهائیدس

 دستیابد. نیزدرافغانستان 
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مذاکراتی بین گویا اخیرطی چندین ماه  طالبان:گروه وامریکا دولت بین  «لحص» موضوع مذاکرات

 «جنگ را متوقف کرده»یان است تا رهبری " مال هبت هللا" درجرب  دولت امریکا وجناحی ازطالبان

یکائی امپریالیستهای امر بازهم طبق نقشه واهدافشانده شرکت کند. بی تردید این مسئله ودردولت دست ن

با نماینده دولت امریکا صحبت ازاین  ن مذاکرات اشگروه طالبان درجریا درحالیکه صورت می گیرد.

کیل تشوصحبت ازده با آن ابا ورزی مستقیم  کراتمذالت کابل را برسمیت نمی شناسد وازدارد که دو

نهاده است. ولی دولت   نام  «الفتح» عملیات جنگی بهاری خودراهای اخیرزودررو امارت اسالمی داشته

گروه زمینه راجهت شرکت  «مذاکرات»دراین  که ظاهراً طوری وانمود می کند امپریالیسم امریکا

یژی استراتصورت امپریالیسم امریکا طبق طالبان با دولت تحت رهبری اشرف غنی آماده می کند. بهر

با طالبان هیچ ربطی به مردم « صلح» واین درافغانستان ومنطقه عمل می کندومنافع غارتگرانه اش 

ندارد. امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" ودولت  وسرنوشت سیاسی آنهاستقالل وآزادی کشوروا افغانستان

انستان هستند. بفرض خلق افغملی وطبقاتی  همه ازدشمناندست نشانده وگروه طالبان ودیگران 

جنگ بازهم ر؛ با دولت مزدوت اسالمی طالبان وسهیم شدن این جناح ازامار« صلح»درصورت تحقق

ت اسالمی . زیرا جناح انشعابی ازطالبان که خودرا" شورای عالی امارافتان ادامه خواهدیدرافغانست

مال عبد المنان نیازی( می خواند الرئوف عارف( وبه معاونیت سیاسی)مال عبد افغانستان" تحت رهبری )

مذاکرات دارند دراین بصورت گسترده فعالیت نظامی " گروه القاعده" و" گروه داعش" که همچنین و

ا " خبرگزاری وطن" ادعا می ه ای  بسهم ندارند. مالعبدالمنان نیازی طی مصاحب« صلح احتمالی»و

زده هزارتن جنگجودارد که امارت اسالمی طالبان است وحدود سیهسته اصلی  جناح آنها که :" کند

های لتند که ازدودولت پاکستان می خوامزدور دروالیت مختلف افغانستان می جنگند. اومالهبت هللا را

می گوید که دولت عربستان سعودی مداخله وسالح وپول دریافت می کند. اایران وفدراسیون روسیه نیز

 "جهادی"و رهبران ر" خطاب کرد مال " هبت هللا" را " سگ وکافاو همه جانبه درافغانستان ومنطقه دارد.

وحقانی را غالمان پاکستان می   هللا مال هبتاومی خواند وسیاف وربانی را مرتد  جمله گلب الدین،از

جناح مال هبت هللا جدا شده ودروالیت هلمند فعالیت ازنیازی گفت که گروه دیگری نیز نان . مال منامد

دارد. اوپروسه صلح را امریکائی ویک دسیسه ودروغ خواند که دولت پاکستان می خواهد گروه 

ستان به قدرت برساند. مال منان نیازی مدعی شد که را بنام صلح درافغانگروه مال هبت هللا( )اجیرخود

ه ب اخترمنصوررا قاتل مال عمرخواند که بعد ازرسیدن ما نمی خواهیم آله دست دیگران باشیم. اومال 

رهبری امارت اسالمی ده ها رهبرطالبان را شکنجه کرده ویا هم ازمیدان جنگ بیرون کرده است. 

. اومی رهبری در" امارت اسالمی" می کند صبوغودتا ه کهمچنین اواخترمحمد منصور را متهم ب

بنام سرکوب داعش ازکشورهای مختلف می گیرد وبا آن خود لیون ها دالرگوید که اخترمحمد منصورمی

 یات مال اخترمحمد منصورانجام شده)مالحظه می شود که این مصاحبه درزمان ح می کشد افغان هارا

ما با داعشیان احترام داریم  ه گروه  داعش درافغانستان چنین گفت: لمنان نیازی دربارااست(. مال عبد

محدود می کنیم. مال منان درباره لحه با دولت وشرکت درقدرت دولتی فعالیت آن ها را ودرصورت مصا

گروه اش می گوید: با بیرون شدن  نیروهای خارجی ازافغانستان ما با دولت مشکلی  اهداف وبرنامه

تفاهم می رسیم وشرط ما خروج نیروهای خارجی ازافغانستان است. همچنین مال منان  نداریم وبا آن به

ترکمنستان به کشورهای  ) لوله انتقال گازطبیعی-TAPIپروژه کاراعمارادامه  نیازی گفت ما امنیت 

 ا حدیترا استراتیژی واهداف این گروه درحال وآینده . "کنیمافغانستان، پاکستان وهند( را تضمین می 

اعمال جنایتکارانه و ک وسیاسیبه لحاظ ایدئولوژی . لیکننظروموضع مال منان می توان فهمید ازاین

درآینده با دولت دست نشانده متحد شود، مانند دیگرگروه ین گروه علیه خلق افغانستان؛ اگرگذشته وحال ا

د وادعای باوربه لیسم واستعماررا تقویت خواهد کردولت دست نشانده امپریا های ارتجاعی اسالمی

 .حرف مفتی بیش نیستمزدورقرون وسطائی  "منافع خلق ووطن" ازجانب این گروه های



11 
 

ودولت دست نشانده وطالبان بین دولت امریکا « ه ایحمصال»بفرض اگر با درنظرداشت مطالب فوق

انستان درافغ" ناتوی امپریالیستهای امریکائی و"گیرد؛ بازهم ارتش وپایگاه های نظامصورت با طالبان 

ستهای پریالیوسلطه استعماری ام اشغال نظامی افغانستانباقی مانده و« جنگ ضد تروریستی» زیرنام 

"  د ازواقعهبعکه کاخ سفید  جنگ بی پایان"" استراتیژی  همان )ادامه خواهد یافتامریکائی و"ناتو" 

کائی امپریالیستهای امری بین« مصالحه»ستان نباید به ترفندمردم افغان .(را اعالم کرد آنسپتمبر" 11

وش دلخآنها  «ین مسلحمخالف»گروه های ارتجاعی اسالمی باطالبان  وسایر ودولت دست نشانده " ناتو"و

که  است فمختل ارتجاعی ها وگروه هایی امپریالیستی ودسته بندیبین قدرتهاوآشتی  «صلح»کنند؛ این 

هم « لحص»بفرض اگر .شان باهم به توافق ومصالحه می رسند براساس خصلت طبقاتی ومنافع گروهی

اکستان ودولت پقدرتهای امپریالیستی ین منافع رجهت تقویت  دولت دست نشانده  وتأمبگیرد دصورت 

 هایپیوستن این گروه.بعبارت دیگربابودخواهدمنطقه ودرافغانستان  سعودیوعربستان 

ت این دولجنایتکاری خصلت و ارتجاعی وضدمردمی یتماهبه دست نشانده، دولت به جنایتکارمزدورو

و" توقف جنگ بین  دردولت ارتجاعیاین گروه های  مصالحه وپیوستن همهفرض ب.می شودافزوده 

خلق افغانستان خواهند داشت؛ ت سرکوب جنبشهای انقالبی ومترقی ، اینها امکان بیشتری درجهآنها"

 نمایندگان طبقات منحیث های ارتجاعی جانیگروه خصلت طبقاتی قدرتهای امپریالیستی واینزیرا 

ای ه نمی شوند. این همه گروه« بودا»تغییرنمی کند واینها هرگزونوکرامپریالیسم ورفئودال وکمپراد

 ه راه یگاند خورده خلق افغانستان هستند. ازدشمنان آشتی ناپذیروسوگن آنها ارتجاعی وباداران خارجی

  انقالبیملی انقالبی وتداوم آن به  جنگ  جنگمبارزه انقالبی ) ،خلق ومیهن ازاین ورطه سیاه نجات 

سلطه استعماری  سرنگونیدرجهت  م( -ل -محزب انقالبی پرولتری) تحت رهبری یک (خلق

خان لبان ودیگرهمسنگروه های طاسلطه دولت دست نشانده و وحاکمیت" ناتو"امپریالیستهای امریکائی و

وتأسیس دولت سرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوروکالً آنها

 های ملیتهای مختلفوخلقحاصل شده کشوراستقالل است  که   درآن صورت. می باشد دموکراتیک خلق

 .می رسند اجتماعیوعدالت  ترقی وپیشرفت ،  واقعی کراسیودمآزادی وبه 
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