درمحکومیت سیاه روزهای فاجعه بار" 7ثور" و" 8ثور" وعاملین
خاین وجنایتکارآنها
حزب« دموکراتیک خلق افغانستان» بتاریخ" 7ثور" سال (  )1357خورشیدی با همکاری اعضای سازمان جاسوسی
سوسیال امپریالیسم« شوروی» درارتش دولت افغانستان طی یک کودتای خونین رژیم جمهوری داوود(ولی نعمت) شان
را سرنگون کرده وقدرت سیاسی راتصاحب کردند« .حزب دموکراتیک خلق » درسال ( )1344خورشیدی برهبری
نورمحمد تره کی تشکیل گردید .این حزب به لحاظ خط ایدئولوژیک سیاسی یک حزب رویزیونیستی  ،ضد دموکراتیک
وضدانقالبی بود .هیئت رهبری این حزب سرسپردگی شدیدی به سوسیال امپریالیسم«شوروی» داشتند.این حزب
دراشاعه وترویج اندیشه های ضدانقالبی رویزیونیسم «مدرن»(خروشچفی)درجامعه افغانستان فعالیت می کرد .طوریکه
بعداً درعمل ثابت شد ،درواقع این حزب به منظورفراهم کردن زمینه های ایدئولوژیک سیاسی وفرهنگی سوسیال
امپریالیسم« شوروی» درافغانستان ومنطقه تشکیل شده بود ،وکودتای سیاه وفاجعه بار" 7ثور"درجهت تحقق استراتیژی
منطقه ای واهداف توسعه طلبانه ابرقدرت سوسیال امپریالیسم«شوروی» درمنطقه انجام گردید.
کشورشوراها که روزی حامی وپشتیبان خلقهای زحمتکش وملل اسیردرجهان بود بعد ازسال ( )1956میالدی،
رویزیونیستهای« مدرن» برهبری خروشچف طی یک کودتاقدرت حزبی ودولتی را غصب کرده ودیکتاتوری پرولتاریا
رامنهدم کرده ونظام سوسیالیستی را به نظام سرمایه داری وکشورشوراهارا به ابرقدرت امپریالیستی مبدل کردند.
ابرقدرت سوسیال امپریالیسم«شوروی» درجهت توسعه طلبی وتسلط برخلقها وملل درآسیا ،افریقا وامریکای التین
واستثمارخلقها وغارت منابع آنها با ابرقدرت امپریالیستی امریکادررقابت شدیدی قرارگرفت .پروسه تسلط سوسیال
امپریالیسم«شوروی» برافغانستان با قرضه صد میلیون دالری و«کمکهای فنی» به دولت افغانستان ازنیمه دوم دهه پنجاه
قرن بیستم میالدی آغازگردید .فروش اسلحه واعمارچند پروژه نسبتا ً بزرگ واستخراج منابع گازطبیعی شمال افغانستان
(که بعد ازبهره برداری به قیمت بسیارارزان دراختیاردولت« شوروی» قرارگرفت) ودادن چند صد برس تحصیلی برای
محصلین افغانستان ازجمله این " کمکها" بودند .باین صورت وابستگیهای اقتصادی دولت افغانستان دررأس آن
دربارسلطنت ظاهرشاه به وابستگیهای سیاسی ،نظامی وفرهنگی انجامید .درآن زمان دردوجناح دربارسلطنت دردولت
افغانستان ،ظاهرشاه تمایالت زیادی درروابط ووابستگی به امپریالیستهای غربی داشت وسردارداوود منحیث صدراعظم
تمایالت شدیدی به روابط ووابستگی به سوسیال امپریالیسم« شوروی» داشت ،چنانچه داوود درزمان ریاست جمهوری
اش از«دوستی خلل ناپذیر» اش با دولت سوسیال امپریالیسم « شوروی» سخن می گفت .امپریالیستهای امریکائی
واروپائی بامشاهده میزان گستردگی تسلط سوسیال امپریالیسم «شوروی» برافغانستان ،این کشوررادرمنطقه ،جزء حوزه
نفوذ « شوروی» تلقی کرده ودرجهت تسلط همه جانبه بردولتهای ایران وپاکستان منحیث دستیاران منطقه ای آنها
تمرکزداشتند.
رویزیونیستهای «خلقی» پرچمی کودتای شان را«انقالب» ورژیم ضدمردمی را«جمهوری دموکراتیک خلق» خوانده
وآن را « مدافع منافع» خلق تبلیغ کردند .رژیم کودتائی چند رفورم روبنائی واصالحات ارضی انجام داد .هدف رژیم
ازاین رفورم ارضی بورژوائی  ،تأمین منافع سرمایه های دولت وسرمایه های سوسیال امپریالیسم « شوروی»
درافغانستان بود .درآن زمان دولت سوسیال امپریالیسم «شوروی» وکشورهای «بلوک شرق» ودیگرکشورهای اقمارآن
این تحول کودتائی را درافغانستان با تبلیغات دروغین ویاوه سرائیهای مشمئزکننده « انقالب دموکراتیک» خواندند که
گویا به « سوسیالیسم» گذارمی کند .مطبوعات ورسانه های امپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی وابسته آنها
درسطح جهان وگروه های ارتجاعی اسالمی با استناد برهمین خزعبالت رژیم کودتائی وحامیان آنها درسطح جهان این
رژیم را رژیم « کمونیستی» تبلیغ می کردند .وبرهمین مبنا جنایات ووحشی گریهای رژیم باندهای« خلقی» پرچمی ها
وبعداً جنایات ارتش اشغالگر« شوروی» علیه خلق افغانستان را به حساب کمونیسم می گذاشتند .باندهای «خلقی»
پرچمی که اززمان تأسیس حزب شان وانجام کودتا ازنام خلق استفاده می کردند  ،زمانی قدرت سیاسی را تصاحب کردند،
با نخوت خاصی به توده های خلق منحیث رعایای شان می نگریستند .وخصومت وکینه توزی شان راعلیه طیفهای
مختلف مخالفین سیاسی شان علی الخصوص منسوبین جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) را پنهان نمی کردند .رژیم
کودتائی که برخالف ادعایش فاقد پایه مردمی بود ،فضای اختناق واستبداد را درجامعه حاکم کرده وپالیسی بگیروببند
وزندان وشکنجه واعدام های بدون محاکمه را به منصه ای اجراقرارداد .تعدادی ازخلقی پرچمی ها استبداد فاشیستی
رژیم شان رااعمال «دیکتاتوری پرولتاریا» می خواندند .طی حدود  9ماه ازعمرننگین رژیم کودتائی؛ حدت وگستردگی
وحشت وفاشیسم رژیم برای خلق افغانستان غیرقابل تحمل گردیده وشورشها وقیامهای خود جوش توده های مردم درچند
1

والیت کشورعلیه رژیم مزدورآغازگردید .گسترده ترین آن شورش وقیام(  24حوت) سال  1357خورشیدی بود .که
مردم درشهرهرات وچهارده ولسوالی آن همزمان قیام کرده وطی یک روزحاکیت ننگین «خلقی» پرچمی را دراین
والیت سرنگون کردند .دراین روزصدها تن بوسیله نیروهای رژیم کشته وزخمی شدند .بهمین صورت فردای آن مردم
دروالیت بادغیس قیام کرده وحاکمیت این وحشیان را سقوط دادند .ازآنجایی که این قیامها فاقد رهبری بودند بعد ازچند
روزتوسط ارتش رژیم مزدوروطیارات نظامی سوسیال امپریالیسم«شوروی»وحشیانه سرکوب گردیده وطی یک
روزبیش ازبیست هزارتن ازمردم رادرشهرهرات بقتل رسانده وهزاران تن را مجروح ومعلول کردند .بعد ازسرکوب
خونین قیام والیت هرات  ،رژیم تعقیب وگرفتاری واعدام های بدون محاکمه را شدت وسرعت بخشیده وچندین هزارتن
رابنام « آشوبگروعامل بیگانه » سبعانه بقتل رساند وهزاران تن را زندانی وشکنجه کرد .صدها هزارتن ازتوده های
مردم مجبوربه فرارازکشورشده ودرکشورهای پاکستان وایران درشرایط مشقتباری با فقرگرسنگی وبیماری وبیسوادی
گرفتارشدند .با این همه وحشت وبربریت وکشتاروزندان وشکنجه ازجانب رژیم،توده های مردم تسلیم نشده وسالح گرفتند
ومبارزه مسلحانه راعلیه رژیم مزدورآغازکردند .مبارزه مسلحانه مردم علیه رژیم خونخواربه سرعت دراکثریت بخشهای
کشورگسترش یافته وطی چندماه بخش اعظم مناطق کشورازکنترول رژیم خارج گردید.
با انجام کودتای فاجعه بار"  7ثور" اکثریت اعضای " گروه اخوان المسلمین" ودیگرگروه های ارتجاعی اسالمی به
پناهگاهای مطمئن شان درپاکستان وایران رفتند .باآغازشورشها وقیام های خود جوش توده های مردم وتشکیل دسته ها
وگروه های مسلح سروکله این گروه های ارتجاعی ومزدوربیگانه پدیدارگشت .این گروه ها درپاکستان وایران بوسیله
سازمانهای جاسوسی این کشورها وامپریالیستهای امریکائی وانگلیسی  ،عربستان سعودی ودولت سوسیال امپریالیسم
چین کمک وحمایت شده وسالح وپول ومهامات نظامی دردسترس آنها قراردادند .اینها با پول وسالح توانستند رهبری
محلی گروه های مسلح را دربخشهای مختلف کشورجلب کرده وآنهارا تحت رهبری شان درآورند .بعد ازکودتای "
7ثور" گروه ها وسازمانها ومحافل مختلف منسوب به جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) بیش ازهرجریان وگروه
سیاسی دیگردرجامعه ماهیت وخصلت ضدانقالبی وضدمردمی رژیم واستراتیژی واهداف ضدملی آن را برای توده های
مردم معرفی کردند .وبا آغازجنگ مسلحانه توده های خلق علیه رژیم مزدور ،این گروه هانیزدرکنارتوده های مردم
مبارزه مسلحانه را علیه رژیم جنایتکاروبعدعلیه ارتش اشغالگر« شوروی» به پیش بردند .دربین این گروه ها " سازمان
پیکاربرای نجات افغانستان" منحیث یک تشکل انقالبی پرولتری( م -ل -ا) دارای خط مشی انقالبی پرولتری بود
ودیگرگروه ها که به لحاظ کمی نسبتا ً بزرگ بودندهرکدام طبق خط ومشی خود شان درجنگ شرکت داشتند.احزاب
وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی خصومت شدیدی با گروه های منسوب به جریان دموکراتیک نوین داشتند وده ها تن ازاین
گروه هارا درجبهات جنگ ویا درپاکستان جنایتکارانه بقتل رساندند .درآن شرایط این نیروها بادودشمن طبقاتی وملی
نیرومند مواجه بودند:ازیکطرف رژیم مزدور«خلقی»پرچمی هاوسوسیال امپریالیسم«شوروی»وازجانب دیگرگروههای
ارتجاعی اسالمی نوکرامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه؛ لذا نیروهای انقالبی پرولتری نتوانستند بیش
ازچهارسال درجبهات جنگ مقاومت به مبارزه مسلحانه علیه ارتش اشغالگر« شوروی» ورژیم مزدورآن ادامه دهند.
ازگروه های منسوب به جریان دموکراتیک نوین « سازمان آزادی بخش مردم افغانستان (ساما)» تحت رهبری فقید مجید
مبارزه مسلحانه راعلیه رژیم «خلقی» پرچمی« ،سازائی» ها آغازکرد وبا تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم«شوروی»
جنگ مقاومت ملی را به پیش برد؛ لیکن بعدازدستگیری وزندانی واعدام فقید مجید توسط دولت وارتش
جنایتکار«شوروی» ،رهبری «ساما» درپرتگاه تسلیم طلبی طبقاتی وملی سقوط کرده وبه دولت مزدوروارتش
«شوروی» زبونانه تسلیم شد ودرصف ارتش اشغالگرودولت پوشالی علیه خلق قرارگرفت و داغ ننگ خیانت به خلق
ومیهن را برجبین دارند .گروه دیگر«سازمان رهائی افغانستان» براساس خط ایدئولوژیک سیاسی (تئوری رویزیونیستی
وضدانقالبی« سه جهان») وحمایتهای سیاسی ومالی دولت ارتجاعی وضدانقالبی چین باسه تنظیم ارتجاعی اسالمی«میانه
رو»اتحاد کرده و«جبهه مبارزین مجاهد»راتشکیل کرد وبرای پیروزی"انقالب اسالمی"درجنگ علیه دولت
مزدوروارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم«شوروی» شرکت کرد.
رژیم مزدوربرهبری حفیظ هللا امین خونخواربعد ازیکسال وهفت ماه درزیرضربات جنگ مسلحانه سراسری توده های
مردم وفشاراعتراضات وانزجارونفرت گسترده عامه درجامعه درلبه پرتگاه سقوط قرارگرفت .سوسیال
امپریالیسم«شوروی» برای حفظ رژیم مزدوردرافغانستان وتأمین منافع آزمندانه امپریالیستی اش درمنطقه بتاریخ" 6
جدی" سال (  )1358خورشیدی به افغانستان لشکرکشی کرده واین کشوررا به اشغال نظامی درآورده وزیرسلطه
استعماری اش قرارداد .ارتش اشغالگرببرک « کارمل»( شاه شجاع دوم) رادررأس دولت پوشالی نصب کرد .اوبا
شیادی واغواگری(که ازجمله مشخصات اوبود) سعی کرد تاهمه جنایات حزب ودولت مزدورراتا آنزمان به حفیظ هللا
امین نسبت دهد وهمچنین عقب نشینیهای رادررفورمهای قبلی دولت انجام داد :سهم اراضی مالکان زمین را ازسی جریب
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به یکصد جریب بلند برده وسایرامالک وجایدادهای ضبط شده فئوداالن وبرخی ازتاجران رابآنها بازگرداند .این مسئله
باعث شد که تعدادی ازفئوداالن وتاجران کمپرادورخاین ووطن فروش بنا برخصلت طبقاتی آنها با دولت مزدوروارتش
اشغالگرکنارآمده ودرچوکات نهاد مستعمراتی بنام " جبهه ملی پدروطن"درهمکاری بادولت مزدوروارتش
اشغالگرقرارگرفتند.اما تسلیمی این تعداد مالک وتاجروتکنوکرات خاین وخود فروخته باعث نشد که توده های مردم قطع
مبارزه کنند وتسلیم دشمنان ملی وطبقاتی شوند .با ورود ارتش سوسیال امپریالیسم « شوروی» به خاک افغانستان
احساسات ملی ووطن خواهانه مردم بیش ازپیش تحریک شده ومبارزه مسلحانه شدت یافته ونفرت وانزجارمردم هرچه
گسترده ترگردید.و سیاه رور" 6جدی" درتاریخ افغانستان مانند سیاه روز" 7ثور" داغ ننگی است برجبین وطن فروشان
خاین وجنایتکار« خلقی» پرچمی «،سازائی».
تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم« شوروی» به افغانستان سبب شد تا امپریالیستهای امریکائی واروپائی وسایرمتحدین
آنهادرمنطقه ودرسطح جهان با ادعای واهی «کمک» به جنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان درتقویت احزاب وگروه
های ارتجاعی اسالمی داخلی وسازمان دادن نیروهای جنگی ازگروه های ارتجاعی اسالمی ازسایرکشورهای اسالمی
بنام گروه " القاعده" برهبری اسامه بن الدن مبادرت کردند .درحالیکه این اقدام امپریالیستی وارتجاعی آنها ضربت زدن
هرچه بیشتربرجنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان وتحکیم رهبری دارودسته های ارتجاعی اسالمی مزدورآنها برجنگ
مقاومت مردم افغانستان بود .با تجاوزمستقیم سوسیال امپریالیسم «شوروی» به افغانستان حدود شش میلیون تن ازمردم
مجبوربفرارازکشورشدند .ارتش اشغالگرطی ده سال با ارتش دولت مزدوربیش ازیک ونیم میلیون تن ازمردم مظلوم
افغانستان راکشتند وبیش ازاین تعداد رامعلول ومعیوب کردند .افغانستان درهمه عرصه ها به ویرانی کشیده شد .چندین
هزارتن ازنیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) وسایرآزادی خواهان رابقتل رسانده ویا درزندانهای
مخوف بوسیله شکنجه گران وجالدان حیوان صفت برهبری اسدهللا سروری(قصاب کام)وداکترنجیب هللا(جالدخاد)
ودیگران شکنجه کردند.ارتش اشغالگرودستگاه های «امنیتی» مخوف دولت مزدورتحت رهبری« ک گ ب» دولت «
شوروی» شنیع ترین جنایات وتجاوزات را طی یک ونیم دهه علیه خلق ستمدیده وبیدفاع افغانستان انجام دادند.سوسیال
امپریالیسم«شوروی»همه جنایات اش رازیرنام وظیفه «انترناسیونالیستی» به دولت دست نشانده اش انجام می داد چنانکه
رژیم کودتائی همه جنایات وآدم کشیهایش را زیرنام رژیم «دموکراتیک » و« دفاع ازخلق» انجام می داد .این امرباعث
شد که خلق افغانستان وخلقهای جهان نسبت به اندیشه های کمونیستی متوهم گردند.ماشین پروپاگند کشورهای امپریالیستی
ودولتهای ارتجاعی وابسته آنها درسطح جهان همه این جنایات سهمگین واعمال وحشیانه وضدانسانی ارتش سوسیال
امپریالیسم« شوروی» ودولت مزدورآن علیه خلق افغانستان را بنام «کمونیسم»تبلیغ کردند .واین ضربت سنگینی بودکه
ازجانب سوسیال امپریالیسم شوروی ورویزیونیستهای مزدورآن درافغانستان ودرسطح جهان بروجهه اندیشه های رهائی
بخش کمونیسم انقالبی واردکردند .بهمین صورت کمکهای تسلیحاتی ومالی وحمایتهای سیاسی سوسیال امپریالیسم چین
به گروه های ارتجاعی اسالمی درافغانستان زمینه ای دیگری بود برتقویت نیروهای ضدکمونیستی درافغانستان ومنطقه
وجهان .گروه های ارتجاعی اسالمی ودولتهای امپریالیستی وارتجاعی به مردم افغانستان وخلقهای جهان می گفتند که":
سوسیالیسم وکمونیسم یعنی همین دولت «خلقی»پرچمیها ودولت«شوروی» حامی آن.ماشین تبلیغات امپریالیستهای غربی
ودولتهای ارتجاعی درسراسرجهان با تمسک برجنایات سوسیال امپریالیسم «شوروی»ودولت «حزب دموکراتیک خلق»
درافغانستان طی چند دهه اخیراذهان سه نسل ازتوده های مردم درافغانستان وسایرکشورهای منطقه وجهان را نسبت به
اندیشه های کمونیسم انقالبی مسموم کرده اند .وتحت این جوضد کمونیستی حتی افراد وگروه های «مترقی » جرئت نمی
کنند درنوشته ها ومقوالت شان ازمفاهیم مترقی وانقالبی استفاده کنند.
سیاه روز«  8ثور» وتشکیل "دولت اسالمی" :خلق آزادی خواه افغانستان باادامه جنگ مقاومت ضربات سنگینی
ورژیم مزدورآن واردکرد .وبافروپاشی نظام سوسیال امپریالیستی دولت دست نشانده آنها
برارتش اشغالگر«شوروی»
ِ
برهبری نجیباهلل(قاتل خلق) به شدت تضعیف شده ودرآستانه سقوط قرارگرفت .برخی از رهبران وقوماندانهای احزاب
جهادی ازجمله حزب اسالمی ،جمعیت اسالمی وحزب وحدت اسالمی که ازسالها قبل باسران دولت مزدوروارتش
اشغالگر« شوروی» روابط مخفی داشتند .احمد شاه مسعود ازسال 1983با دولت مزدوروارتش اشغالگر«شوروی»
پروتوکول تسلیمی وعدم تعرض امضاکرده بود وداغ ننگ خیانت ملی وخیانت به خلق رابا خود داشته ودارد .گروه های
اسالمی و« خلقی» پرچمی « سازائی» وملیشه ای جنایتکاروخاین وضدمردم بنابرماهیت ایدئولوژیک-سیاسی شان به
آشتی طبقاتی رسیدند وبتاریخ" 8ثور" سال " 1371دولت اسالمی" را برهبری صبغت هللا مجددی مزدورکهنه
کاراستعمار وامپریالیسم درکابل اعالن کردند وسیاه روزدیگری درتاریخ افغانستان رقم خورد .باین ترتیب نیروهای
ارتجاعی اسالمی باحمایت وپشتیبانی امپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولت سوسیال امپریالیسم چین ودولتهای
ارتجاعی منطقه ازجمله پاکستان ،ایران وعربستان سعودی حاصل همه قربانیها وفداکاریهای خلق افغانستان راتصاحب
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کردند .اولین اقدام خاینانه وننگین "دولت اسالمی" «عفوعمومی» تمام جنایتکاران «خلقی» پرچمی «سازائی» وملیشه
های روسی وجنایات خود این گروها علیه خلق افغانستان بود .دولت اسالمی متشکل ازدونیروی جنایتکاروخاین
وضدمردمی وضدملی بنا برخود فروختگی آنها به قدرتهای مختلف امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی دارای تضاد بودند.
این تضاد هاازهمان ابتدا برسرتقسیم پستهای دولتی خودرا نمایان کرد وبزودی به برخوردهای مسلحانه بین شان انجامید.
جنگ ارتجاعی وغارتگرانه بین این دارودسته های جنایتکارومزدوربا وحشت تمام گسترش یافته وطی پنج سال بیش
از 60هزارتن ازمردم مظلوم وبیدفاع را کشتند وصدها هزارتن را دیگررا مجبوربه فرارازکشورکردند وبخش اعظم
شهرکابل را ویران کرده وتمام دارائیها ووسایل ووسایط نظامی وملکی وامالک دولت را که ازرژیم قبلی باقی مانده
بود تاراج وغصب کردند.این گروه های وحشی چنان سطحی ازجنایات وتجاوزوستم ومظالم وتخریبکاری وویرانی
درشهرکابل براه انداختند که درتاریخ معاصرافغانستان سابقه نداشت .افغانستان بین دسته های نظامی گروه های جهادی
وخلقی وپرچمی وملیشه ای تقسیم شده ودرسراسرکشورملوک الطوایفی حاکم گردیده وجان ومال وحیثیت خلق این سرزمین
که مدت پانزده سال خون داده وفداکاری کرده بودند به خطرافتاد؛ نا امنی ،اخاذی ورهزنی وتجاوزگری بوسیله باندهای
مسلح لومپن واوباش تحت رهبری گروه های مزدوربرکشورمستولی گردید .درآن زمان کمپنی نفتی "یونیکال"
درنظرداشت تا پایپ لین انتقال گازطبیعی کشورهای آسیای میانه را ازطریق خاک افغانستان به پاکستان وازآنجا به بحیره
عرب اعمارکند که اوضاع بوجود آمده درافغانستان مانع ازعملی شدن آن گردید .موضوع دیگراین بود که گروه های
جهادی « قبله عوض کرده بودند» وبا ملیشه های دوستم وملک ومنصورنادری وگروه های پرچمی و«خلقی»
سرسپردگیهای بیشتری به امپریالیسم فدراسیون روسیه  ،دولت ایران ودولت هند داشتند که مورد پذیرش امپریالیسم
امریکا وانگلستان ودولت ارتجاعی پاکستان وعربستان سعودی نبود .واین تضادها بین دسته بندی های امپریالیستی
وارتجاعی موجب گردید که آنها گروه " تحریک اسالمی طالبان" را سازمان داده ودراتحاد با گروه القاعده ،طالبان
پاکستانی ،گروه نظامی تنی ازجناح «خلقی ها» وملیشه های ارتش پاکستان رامامورتصرف قدرت سیاسی ازچنگ گروه
های دولت اسالمی کردند .گروه طالبان ومتحدین آنها درمدت زمان کوتاهی توانستند چندین والیت را ازسلطه دولت
اسالمی بیرون کرده وبتاریخ" 26سپتامبر "1996امارت اسالمی را درکابل اعالم کرده وباین صورت سیاه روزدیگری
درتاریخ افغانستان ثبت گردید .امارت اسالمی طالبان طی حدود سه سال برهشتاد درصد خاک افغانستان مسلط شدند.
امارت اسالمی حاکمیت قرون وسطائی را درافغانستان حاکم کرده وشرایط بربریت رابرمردم مستولی ساختند .انواع
ستم ازجمله ستم طبقاتی وستم ملی شئونیستی  ،ستم برزنان وتبعیض وستم مذهبی براقلیت های مذهبی ودینی وتبعیض
ملیتی درکشورسایه افگند .این گروه های علم ستیزتمام مراکزتحصیلی ازمکاتب وپوهنتون ها را بستند .وجایی
آنهارامدارس دینی گرفت .درزمان امارت اسالمی طالبان بزرگترین منبع تولیدی درکشورراکشت خشخاش وتولید تریاک
وهیروئین تشکیل می داد .درامارت اسالمی طالبان زنان ازحق کاروتحصیل محروم شدند؛ حقوق ومکلفیتهای مردم
درجامعه و قوانین ومجازات ومکافات براساس احکام شریعت اسالم تعیین شده وبه منصه ای عمل قرارگرفت .اعدام
های دسته جمعی وکوچ اجباری وعملی کردن سرزمین سوخته منحیث جزای اعتراضات و نافرمانی دربرابررژیم قرون
وسطائی طالبان معین شد.اعدامهای دسته جمعی درهزاره جات ودیگرمناطق کشوروکوچ اجباری مردمان والیت پروان
وکاپیسا وبه آتش کشیدن منازل وباغهاومزارع آنها مثالهای زنده ای ازجنایات ووحشیگریهای امارت اسالمی استند .سایه
شوم وهولناک پولیس" امربه معروف ونهی ازمنکر"ازصبح تاشام برسرمردم قرارداشت وازاین طریق امکان کمترین
اظهارنارضائی دربرابرجنایات وانواع ستمهای رژیم واستبداد فاشیستی طالبان ازآنها سلب شده بود.
با وقوع حادثه "  11سپتمبر" 2001میالدی وفروپاشی برجهای مرکزتجارت جهانی ،دولت امریکا گروه القاعده رامتهم
وازرژیم طالبان خواست تا اسامه بن الدن را تحویل دولت امریکا دهد .با سرباززدن رژیم طالبان
این عملیات کرده
ِ
ازتحویل اسامه بن الدن ؛ امپریالیسم امریکا ومتحدین "ناتو" آن بتاریخ "  7اکتوبر" 2001افغانستان را مورد تهاجم
نظامی قرارداده ورژیم طالبان را سقوط دادند .سیاه روز"  7اکتوبر" اهداف پنهانی امپریالیسم امریکا را دراشغال نظامی
وبه مستعمره کشیدن طوالنی مدت افغانستان آشکارساخت.امپریالیستهای امریکائی دراتحادبا"ناتو"به بهانه«جنگ علیه
تروریزم» استراتیژی واهداف غارتگرانه اش را درمنطقه ودرسطح جهان به منصه ای اجراقرارداد .دومین اقدام
لشکرکشی درعراق درسال  2003بود که با سرنگونی رژیم صدام حسین این کشوررااشغال نظامی کرده وبه سلطه
استعماری درآورد .اینها ازجمله تطبیق برنامه « نظم نوین جهانی» امپریا لیستهای امریکائی ومتحدین آن درجهان
است.واوضاع وشرایط فاجعه بارطی بیست سال اخیردرافغانستان وطی هفده سال اخیردرعراق وتحوالت فاجعه
باردرکشورهای لیبی وسوریه ویمن طی حدود هشت سال اخیر ،نتیجه تجاوزات نظامی واستعمارگریهای امپریالیستهای
جنایتکاروغارتگرامریکا ومتحدین آن در" ناتو" می باشد.
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امپریالیستهای امریکائی واروپائی زیرنام«جنگ علیه تروریزم جهانی » ،دراخیرسال  2001میالدی طی مدت دوماه
روزانه ده ها هزارتن بمب مرگزا را برسرمردم افغانستان فروریختند وچندین هزارنفررا بقتل رساندند .ارتش امریکا و"
ناتو" دراین جنگ جنایتکارانه ازبمبهای خوشه ای وبمبهای دارای موادرادیواکتیوعلیه خلق افغانستان استفاده کردند واین
مورد دیگری ازجنایات هولناک وضدبشری آنها می باشد .امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" گروه های جنایتکاروخاین
ومیهن فروش ازجمله گروه های جهادی ،خلقی پرچمی ،سازائی ،ملیشه های دوستم ومنصورنادری« ،حزب سوسیال
دموکرات»( "افغان ملت") ،تعدادی تکنوکرات خود فروخته  ،گروه های تسلیم طلب وخود فروخته که سابقه «شعله
ای»دارند ازقبیل «سازمان رهائی افغانستان»و«ساما» ودیگرگروههای وطن فروش وخادم امپریالیسم واستعمارراجمع
کرده ودردولت دست نشانده تحت رهبری حامد کرزی(شاه شجاع سوم) این عنصرتربیت یافته سازمان "سیا" امریکا
ویکی ازاجیران کمپنی نفتی یونیکال ونوکرسابقه دار" آی اس آی" دولت پاکستان برمردم افغانستان تحمیل کردند.کرزی
این نوکرزبون امپریالیسم مدت 13سال دررکاب ارتشهای اشغالگررئیس دولت استعماری بود.بعد نوبت به مزدوردیگری
رسید ازجمله اشرف غنی(شاه شجاع چهارم) ودستیاروی عبد هللا که طی شش سال اخیردررأس دولت پوشالی قرارداشته
ودرهمدستی با ارتشهای اشغالگروجنایتکارامریکا وناتوعلیه خلق افغانستان خیانت وجنایت می کنند .میلیونها تن ازخلق
ستمدیده ومظلوم افغانستان درمنجالب فقروگرسنگی ،بیکاری وبیماریهای جسمی وروانی واعتیاد به مواد مخدرگرفتاراند.
ازجانب دیگرزیرستم ومظالم وجنایات ارتشهای امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"ودولت دست نشانده ودارودسته های
رهزن وجنایتکارخارج دولت پوشالی رنج وعذاب می کشند.همچنین گروههای ارتجاعی اسالمی مزدورووحشی
طالبان،القاعده ،حقانی،داعش ودیگرهمپاله های آنها ازکشورهای مختلف که دربخشهای ازکشوردرشمال وجنوب مسلط
هستند ،وحشیانه ترین جنایات وستمها ومظالم را به شیوه قرون وسطا ئی برخلق مظلوم افغانستان اعمال می کنند .همه
این قدرتهای امپریالیستی ودولت دست نشانده وگروه های طالبان وهمپاله های آنها طی حدود دودهه اخیربیش
ازیکصدهزارتن ازمردم افغانستان راوحشیانه بقتل رسانده وبیش ازاین تعداد را معیوب ومعلول کرده اند.
دراوضاع وشرایط فاجعه بارکنونی فقروگرسنگی ،بیکاری ،اعتیاد به مواد مخدر ،شیوع ایدز ،نا امنی ،دزدی ،رشوه،
فساد وبی عدالتی درجامعه بیداد می کند .هزاران زن ومرد وکودک مجبوربه گدائی شده اند وده ها هزارکودک
زیربارفشارکارهای شاقه قراردارند وروزانه چندین تن آنها بوسیله عناصراوباش وبی شرف وبی وجدان و« بی
ناموس»اغوا شده ومورد تجاوزقرارمی گیرند .درحالیکه بیش ازنیمی ازنفوس کشورسالهاست که درمنجالب
فقروگرسنگی بسرمی برند؛ طی حدوددوماه اخیرصدها هزارنفرکارگرومزدورکار ،دهقان فقیر ،دست فروشان ،کسبه
کاران خورده پا که با اعضای فامیل های آنها چندین میلیون تن را تشکیل می دهند ،براثراعمال مقررات قرنطین ازجانب
دولت مزدوربه سبب شیوع مریضی "ویروس کرونا"(کوید  )19مجبوربه ماندن درخانه های شان شده اند،
وآنهاراخطرمرگ ازابتال به مریضی ویروس" کوید  "19وگرسنگی شدید تهدید می کند؛ ولی دولت پوشالی وامپریالیستهای
امریکائی و" ناتو" (که خلق وکشوررا درچنگال استعماری شان گرفته اند) کمترین توجهی به وضعیت معیشتی وصحی
این کتله بزرگ ازانسانهای مظلوم ومحروم ندارند .اوضاع فالکتبارسالهای اخیرمردم افغانستان راچنان بیچاره ودرهم
شکسته کرده است که توان کمترین تحرک سیاسی وابرازخشم دربرابراین همه جنایات وتجاوزات ووحشیگریهای قدرتهای
امپریالیستی امریکائی و"ناتو" وگروه های جنایتکاروخاین ووطن فروش مزدورآنها درجهت خالصی ازاین پرتگاه
هولناک وتعیین سرنوشت سیاسی را ازآنها سلب کرده است .این ناشی ازاوضاع چهل سال اخیردرکشوراست که بوسیله
سوسیال امپریالیسم « شوروی» سابق ونوکران داخلی آن وقدرتهای امپریالیستی غربی ودولت های ارتجاعی پاکستان
وایران وعربستان وگروههای مزدورآنهابرتوده های خلق تحمیل شده است .خلق افغانستان خاصتا ً ًروشنفکران آزادی
خواه ،میهن دوست ومترقی باید ازاین وضعیت بی تحرکی برآمده ودرجهت حصول استقالل وکسب آزادی ملی وتعیین
سرنوشت سیاسی شان ونجات ازاین مهلکه مبارزه کنند .استقالل وآزادی وحق تعیین سرنوشت سیاسی بامبارزه وفداکاری
وقربانی حاصل می شود.خلق افغانستان نباید بیش ازاین فریب باندهای خاین وجنایتکارنوکرامپریالیسم واستعماررا
بخورند .مردم افغانستان نباید به «دموکراسی امپریالیستی استعماری» وانتخابات های جعلی ومضحک وبرنامه «صلح»
بین امپریالیسم امریکا وطالبان وطالبان ودولت پوشالی دلخوش کنند.این دموکراسی(بخوان"کلیپتوکراسی")ازآن
جنایتکاران ودزدان وخاینین وطن فروشان است.این «صلح» درجهت تضمین منافع امریکادرافغانستان ومنطقه بوسیله
گروه طالبان ودیگرگروههای ارتجاعی جنایتکارومیهن فروش است .دیوید پترئوس رئیس پیشین "سیا" که فرماندهی
نیروهای امریکائی درافغانستان را دراوایل دهه  2010برعهده داشت اخیراً درمقاله ای درمجله " فارین پالیسی" نوشته
است که ":امریکا به جای تداوم حضوردرائتالفی با افغان های همفکر ،درصدد تبدیل طالبان به عنوان تضمین کننده
اصلی منافع امریکا است" .این عبارت کوتاه یکباردیگرماهیت رابطه بین امپریالیستها وگروه های ارتجاعی اسالمی
ازجمله طالبان را بیش ازقبل آشکارمی سازد .سردمداران امارت اسالمی طالبان که هفده سال است ظاهراً زیرنام
واهی« جهاد » علیه اشغالگران ودولت دست نشانده به کشتارخلق افغانستان وویرانی کشور ووحشت افگنی درجامعه
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مصروف هستند؛ هدف اصلی آنها بازگشت بقدرت دولتی وتأمین منافع طبقاتی آنها(طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور)
وتضمین منافع امپریالیسم امریکا ودولت پاکستان درافغانستان ومنطقه است .طی حدود چهاردهه اخیردرموارد مختلف
به اثبات رسیده است که گروه های ارتجاعی اسالمی که دست پرورده دستگاه های استخباراتی قدرتهای امپریالیستی
امریکا وانگلستان ودولتهای ارتجاعی وابسته آنها دولت پاکستان،عربستان سعودی ،قطر ،ترکیه وایران هستند،
در«جنگ» شان زمینه اشغال نظامی وتسلط استعماری این قدرتهای امپریالیستی را درکشورهای اسالمی آماده ساخته
اند ودر«صلح» شان منافع آنهاراتضمین می کنند .راه نجات خلق افغانستان ازاین ورطه هولناک سازمان دادن مبارزه
آزادی خواهانه وانقالبی تحت رهبری نیروهای انقالبی پرولتری علیه امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"ودولت دست نشانده
وگروه های ارتجاعی ومزدور(طالب،القاعده ،داعش ودیگرهمپاله های آن ها) می باشد.
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