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  خاطره مبارزات گرامی داشت از  مناسبتبه                 
  ! مردم افغانستانآزاديخواھانۀ                 

  
جھان؛ ن ابرقدرت استعماری بزرگتريازبريتانيای کبيراسد، روزاستق/ل سياسی کشور 28تجليل از
ان عليه قدرتھای  افغانست مردم آزاديخواه برحقمبارزات خاطرۀ گرامی داشتی است ازدرحقيقت

 شرقی گليس که شبه قاره ھند رادرمرزھایاندولت استعمارگر.  جھانخوار وامپرياليستیاستعماری
رتوسعه بيشترقلمروھای  داشت؛ به منظو حدود دوقرن درتسلط استعماری اشوجنوبی افغانستان

مپراتوری  وايجاد سدی دربرابرپيشرويھای قدرت استعماری رقيب آن درمنطقه، يعنی ااستعماری
  .جاوزنظامی قرارداده وآنرابه مستعمره کشيد مي/دی افغانستان رامورد ت1839، درسال روسيه تزاری

واوضاع سياسی واجتماعی طبق شواھد تاريخی، دولت انگليس قبل ازاين تجاوزبااستفاده ازشرايط 
 م داده وزمينه رابرای  آن انجاتبليغی گسترده ای راتوسط شعبه جاسوسی، فعاليتھای تخريبی وافغانستان

اشتعال نفوذ ورسوخ برادران محمدزائی و به اثردرآن زمان.  آماده کرده بود اشتجاوزاستعماری
 وتوده فی دولت مرکزی بشدت تضعيف شده  وبوجودآمدن ملوک الطواي بين شھزاده ھاجنگھای فئودالی

  ھمان بود که. ستوه آمده بودندھای مردم درزيربارفشارستم واستثمارفئودالھا وخوانين وشھزاده ھابه
نواسه احمد شاه (  شاه شجاع ابدالی،داخلی کشورنا بسامان وبحران  دولت انگليس بااستفاده ازاوضاع

نواده ابدالی را به قدرت دولتی لت مرکزی  فئودالی  وبازگشت خا واعاده دوراوسيله قرارداده) ابدالی
را به اشغال نظامی درآورده  واين دولت انگليس کشوروباين وسيله .  نويد می دادبوسيله شاه شجاع،

اما مردم آزادی خواه وميھن دوست افغانستان  . ادامه يافتمي/دی 1842 تاسال وضعيت اشغال نظامی
تحت رھبری رھبران ملی شان مقاومت ملی مسلحانه راعليه اشغالگران انگليس ودولت مستعمراتی 

 فضاحتباری رابراستعمارگران انگليس ومزدوران داخلی آغازکرده وشکست نظامی) شاه شجاع اول(
که چھل ھزارکشته داده وھزاران اسيربجاگذاشته  (ليکن بعد ازشکست نظامی انگليس. آن وارد کردند

را وسيله قرارداده وتوانست سلطه استعماری ) اميردوست محمد( ، يکی از شھزاده ھای فراری)بود
  .اشراتوسط اودرافغانستان حفظ کند

ھم با مقاومت مسلحانه مردم  باز به افغانستان لشکرکشی نمود که1878ولت انگليس باردوم درسالد
 دولت انگليس دراين جنگ بامردم .افغانستان مواجه گرديده وشکست نظامی سختی رامتحمل شد

طه ھمان بود که سل. افغانستان باين نتيجه رسيد که تسخيروحفظ افغانستان با قدرت نظامی ناممکن است
 ديده وبا اميرعبد الرحمان ج/د وارد ه و دستگاه جاسوسی به صرف شيطانیاشرا ازطريق ديپلوماسی

 دولت انگليس . را درسلطه استعماری اش نگھداردمعامله شده وتوانست برای چھل سال ديگرافغانستان
معاھده جمرود (  منجملهیننگينياسارتبار توانست معاھدات اززمان اولين تجاوزنظامی اش برافغانستان

 معاھده ديورند توسط عبدالرحمان وتائيد توسط دوست محمد خان، معاھده گندمک توسط يعقوب خان،
 شاھان وشھزادگان خودفروخته عقد کرده وبخش زيادی اين رابا )  خانمعاھدات قبلی توسط حبيب هللا

عماری ت سلطه استکه تح وبه خاک ھند ھای شرقی وجنوبی غصب کردهازخاک افغانستان رادرقسمت
 خاينانه بخشھای ازخاک اھان دست نشانده دولت انگليسھمچنين اين ش. اش قرارداشت ، ملحق سازد

  .واگذارکردندی ار تز روسيهبه امپراتوری کشوررا درشمال
عماری وقت درجھان بود که بزرگترين قدرت است تجربه تاريخی دوجنگ مردم افغانستان عليه بريتانيا

ميھن پرستی برای استق/ل ه با تمام احساسات آزادی خواھی وجذبه وروحيردم ما که منشان داد
 جنگيدند وازھيچ نوع  خارجی با کمال رشادت ودليری عليه دشمن ملیوحصول آزادیشان کشور

 ؛ ليکن درعرصه سياسیميدان نبرد نظامی پيروزبرآمدندرد وورزيدهن دريغ  دراين راهفداکاری وقربانی
 باين صورت که ھمه دست آوردھای مبارزات آنھاراشاھان وشھزادگان تسليم. نده اد شکست خوربارھا

  مردم اگرچه رھبران ملی.با استعماروامپرياليسم مورد معامله قراردادندتصاحب کرده وشده به دشمن 
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 دادند؛ اما مردم نشان  ملیظامی ازخود درايت وشايستگی دررھبری مبارزاتدرميدان نبرد ن
 اغواشده  مرتجع درنھايت بوسيله خوانين وفئوداoن وروحانيونبقاتی وقشری شانبنابرخصلت ط

 ان  وشاھ باقی مانده وتوده ھای مردم تحت سلطه وحاکميتسلطه استعماری دولت انگليسدرزيرکشورو
  .قرارگرفتندواستثمارواستبداد خود فروخته ودست نشانده مورد شديد ترين ستم ان وامير

 ی ازدوجنگ اول ودوممتفاوتداخلی وخارجی  انگليس درشرايط فغانستان با دولتجنگ سوم مردم ااما 
دراوايل قرن بيستم جنبش مشروطه خواھی وضداستعماری درکشوردرحال رشد . بوقوع پيوست

.  درآن سھم داشتند خانوتوسعه بود وحتی بخشی ازطبقه حاکم منجمله افرادی ازدربارسلطنت حبيب هللا
ه  سرکوب شدفراد نفوذی شاه سران جنبش مشروطه خواھی توسط دولتکی ازااگرچه بنابرخيانت ي

درحبسھای طوoنی محکوم سبعانه مواجه شده و با شکنجه ھای وعده ای به توپ پرانده شدند وتعدادی
 درسطح جھان جنگ امپرياليستی  نگرديد ودوباره سربلند کرد؛بطورقطع خاموششدند؛ اما اين جنبش 
يم جھان چون درندگان وحشی د وقدرتھای بزرگ امپرياليستی درجھت تجديد تقسجھانی اول مشتعل ش

امپراتوری ھای آلمان، اطريش، ترکيه عثمانی وتزارروسی شکست خوردند .  افتادندبجان ھم
 بود، اين جھانی که ناشی ازبحران سيستم سرمايه داری اين جنگ. ومتصرفات خودراازدست دادند

وامپراتوری ترکيه ريھای بزرگی چون امپراتوری  تزاروحتی امپراتو سيستم رابشدت تضعيف کرده
ھم (نق/ب سوسياليستی درروسيه تزاری ا ودرختم اين جنگ غارتگرانه؛عثمانی سقوط کردند

 درجھان اوج  وآزادی خواھانهبه پيروزی رسيده وجنبشھای ضداستعماری) افغانستانمرزبا
 قابل تکيه گاه  نقطه اميد ومدافع زحمتکشان جھان  انق/بیاولين دولت سوسياليستی  وپايگاهظھور.گرفت

وبا تاسيس دولت . درجھان گرديد اطمينانی برای جنبشھای آزادی بخش ملی وجنبشھای پرولتری
 درجھان  وجنبشھای پرولتریبخش ملیآزاديان درروسيه جنبشھای ضداستعماری وکارگران ودھقان

  .فت گسترش ياًخاصتا درقاره آسيا بيش ازپيش
درآن شرايط توده ھای مردم افغانستان تحت سلطه استعماری انگليس وحاکميت دولت ارتجاعی دست 

ضداستعماری مردم رابيش  جھان ومنطقه احساسات  وتحوoت دراوضاعنشاندۀ آن به ستوه آمده بودند
م ً خاصتا بخش سرمايه داری کمپرادورشرايط حاکحتی بخشی ازطبقه حاکمه .ازپيش تحريک نمود

 شاه دست حاکميت  سلطه استعماری انگليس وکهسلطنت جناحی ازدربار ورابه نفع اش نمی ديدبرکشور
  ھمه اين عوامل.ف شھزاده امان هللا جمع شدند دراطرا،انع ترقی وپيشرفت کشورمی ديدنشانده رام
 پادشاه  بعد ازنصف شب3 درساعت 1919 فبروری 21بتاريخ . گرديدتحوoت آينده درکشورزمينه ساز

  درباری بقتل رسيد وامان هللا خان منحيث وارث تاج وتخت بحيث درونحبيب هللا خان طی يک کودتای
 واين اقدام او. بود کشورازدولت انگليس  اع/م استق/ل خان مھم امان هللاولين اقدام. پادشاه اع/م شد

ستان رادرسلطه استعماری اش درواقع اع/ن جنگی بود عليه بريتانيای کبيرکه حدود ھشت دھه افغان
 اين .داشت وطی اين مدت دوباربه اين کشورلشکرکشی کرد که به شکست مفتضحانه ای روبروگرديد

. قرارگرفت کشوراع/ن جنگ مورد حمايت قاطع توده ھای خلق وروشنفکران مترقی وآزادی خواه
فئودالی ن،قشراشرافيت  ازفئوداoدرابتدا عده ای.  جنگ اع/م کردندوھمه آمادگی شانرا دراين
 انگليس وحصول استق/ل  دولت شاه حمايت کردند؛ ليکن بعد ازشکستوروحانيون نيزازاين اقدام

اشرافيت که بامنافع فئوداoن وقشر) رم ھارفو( سياسی کشورواقدام شاه به اجرای برنامه ھای اص/حی
صله گرفته وبرضداوتبليغ می فا  ازاو کرد؛ ازشخص شاه ناراض شده وتاحدی میوروحانيون برخورد

 وبرنامه ھای پادشاه ھمچنان به حمايت از توده ھای مردمشنفکران مترقی وآزادی خواه واما رو. کردند
 امان هللا خان بنابرخصلت طبقاتی اش حتی به ھمان  باگذشت زمانليکن.  ادامه دادنداص/حی اش

  درابتدااگرچه امان هللا خان.   نيزوفادارنمانداقدامات ابتدائی اش مبنی برانجام برنامه ھای رفورميستی
درکنارمردم اش درجھت حصول استق/ل سياسی کشورفکاراستق/ل طلبانه وترقی خواھی بنابرا

  تازمينه رابرای رشد بورژوازی  وتا حدیدرانجام اص/حات روبنائی کوشيد وت/ش نمودوقرارگرفته 
  اولين وبزرگترينقابل تذکراست کهنيزين نکته  ا.آماده سازدنيزکشور رشد وتوسعه بخش صنعتی

 اراضی غصب شده توسط دولت  امان هللا خان عدم توجه به خ/صی واشتباه بزرگ وتاريخیضعف
درحاليکه شرايط ملی وبين  .بود» ديورند«  خط نام نھاد س وآزادی توده ھای مليونی آن طرفانگلي
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 عليه  آزادی خواھانهمشغول جنگ باتمام نيرو افغانستانوزمانی که مردم. المللی برای اين کارآماده بود
  رھائی ازسلطه به منظوروفداکاری  مبارزه  وآمادهبپاخاسته » خط ديورند«انگليس بودند اقوام آنطرف 

ھای توده  بخش ازولی شاه بنابرماھيت طبقاتی اش به اين. بودند ملی آزادیکسب تعماری انگليس واس
 جنگ ازطرف دولت انگليس توجھی نکرد ودرخواست متارکه وتوقف مردم وسرزمينھای غصب شده

 فزايندهفشاربا  شاه دراواخرسلطنت اش .اين مسئوليت تاريخی را ھمچنان بعھده داردراپذيرفت واو
 مواجه ،روحانيون مرتجع که ازحمايت استعمارگران انگليس برخورداربودند ارتجاع داخلی خاصتا

 دولت .فروگذاشت نمی کرد دولت امان هللا خان ه توطئه ودسيه ای عليه ازھيچگونودولت انگليس . ودب
اما . فئوداoن ودرباريان وروحانيون زمينه ای سقوط امان هللا راآماده کرد عده ای ازانگليس بوسيله ای

روشنفکران مترقی وعدم توجه به ناگفته نماند که تغييردرتفکرترقی خواھانه شاه وفاصله گرفتن اواز
که توسط فئوداoن وحکام شاه دروoيات ومح/ت  که ازستم واستبدادی مردموضعيت ف/کتبارتوده ھای 

 فعاليتھای تخريبی انگليس  اثراتروی آوردن به قوم وخويش بازی برشدتنيزو برآنھا وارد می آمد
   .دوارتجاع داخلی افزود وزمينه شکست وسقوط اوآماده گردي

 شورش ارتجاعی ک وطی يبه ثمررسيدگران انگليس ھمان بود که توطئه ھای ارتجاع سياه واستعمار
بقدرت رسانده ) مشھور(لکانیحبيب هللا ک سقوط داده شده و مي/دی1929 درسال حکومت امان هللا خان

ن برمردم ما  نادرخان رابقدرت رساند که خانواده اش حدودنيم قر ازچند ماه دولت انگليس وبعد.شد
نوکراستعماروامپرياليسم؛ مردم افغانستان دوران حکومت نيم قرنه اين خاندان در. حکومت کردند

 اعم انواع ستمو وتاجران دoل وظلم وستم مامورين روشوه خوارفئودالیدرمنگنه استثماربی حد وحصر
 منحيث نماينده طبقات اين خاندان. طبقاتی وملی وستم شئونيستی واستبداد بی پايان عذاب کشيدنداز

کمپرادورکمترين اقدامی درجھت ترقی کشوروبھبود شرايط زندگی جھنمی توده ھای ان تاجرفئودال و
 بابرخورداری ازحمايت سوسيال امپرياليسم  که»حزب دموکراتيک خلق«اند مزدورتاکه ب. مردم نکردند

( زدربارزحمايت جناحی ا وات وحکومت اين خاندان عمل می کرد منحيث ستون پنجم دردولشوروی
. ياليستھای روسی بقدرت رسانده شد توسط سوسيال امپر طی يک کودتای خونیبرخورداربود،) داوود

وباداران روسی شان درطی ناک وحشت وجنايات وسبعيت باندھای مزدورخلقی پرچمی خاطرات الم
 وزندانی وشکنجه  تعداد ومعيوبيت ومعلوليت ھمين وکشتاريک ونيم مليون انسان بيگناهيک ونيم دھه

وآوارگی بيش ازپنج ميليون وويرانی وبربادی ن ازفرزندان آزادی خواه اين کشورھزاران ت
ھمچنين جنايات وحشتناک وبربريت گروه ھای ارتجاعی . رھرگزفراموش مردم ما نمی شودکشو

لق مظلوم  درطی يک دھه عليه خاين نوکران امپرياليسم وارتجاع منطقه) جھادی وطالبی(اس/می
  آزادی خواھانه مبارزات وغصب ثمرهافغانستان وويرانی وبربادی کشورونابودی زندگی مليونھاتن

خلقی پرچمی ھا واشغالگران روسی توسط گروه ھای ارتجاعی مردم افغانستان عليه رژيم مزدور
  . است ھمچنان درخاطره ھای مردم ما زندهاس/می

توسط گروه ھای جھادی وطالبی درکشورجريان داشت وخون ھنوزقتل وکشتاروتجاوزوويرانی وتباھی 
اززخمھای اين مردم ستمديده وھردم شھيد فوران می کرد که ابرقدرت امپرياليستی جھانخوارامريکا 

 وبه رمق رسيده رااززمين  وب/کشيدهومتحدين آن اين سرزمين آتش گرفته وسوخته  واين خلق مظلوم
بعد ازسقوط حکومت قرون وسطائی  اشغالگران امريکائی وناتو.وھوا مورد تھاجم نظامی قراردادند

 ودزدان  ميھن فروشان وجنايتکاران وقات/ن مردمطالبان؛ دولت دست نشانده ای رامتشکل ازھمه
جنايات وجفاھارابرمردم ب/کشيده شنيعترين  که درطی دودھه خوارانوقاچاقبران ومختلسين ورشوه 

  کرزیتحصيل يافته غرب تحت رھبریتی وطن فروش تکنوکرات ودند با مشافغانستان روادشته ب
وستم ده سال ديگراست که کشتاروجنايت وتجاوز.  برمردم ما حاکم کردند ودزدانسرباند ميھن فروشان

پرياليسم امريکا تحت رھبری امقدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی وغارت مردم وميھن توسط 
 ودرجنگ ده ساله امريکا وناتو با.  ادامه داردلت مستعمراتی کرزی ودوجھان سرکرده غارتگران اين

 ھمه جانبه دولت پاکستان وگروه ھای  ھای وحمايت ھاکمککه از( طالبان وگلب الدين وحقانی
سامه بن oدن  اين کشوروگروه ھای ارتجاعی اس/می ازسراسرجھان تحت رھبری ا اس/میارتجاعی

 توسط بم ھمه روزه وه گوشت دم توپ قرارگرفته  کفغانستان اندبازھم اين مردم ا) برخورداراند
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 کهکنونی  جنگ.  قصابی می شوندافکنھای قوتھای اشغالگرو انفجاربمھای طالبان وگلب الدين وحقانی
 درقرن بيست ويکم را بخشی ازاستراتژی توسعه طلبانه امريکا وناتوازده سال باين طرف جريان دارد،

 آغازشده وتا رسيدن به اھداف شوم شان ادامه خواھد ه آنھااھداف غارتگران براساستشکيل می دھد و
ستراتژيک ومھم اين اشغال نظامی وسلطه استعماری برافغانستان وعراق وتسلط بردومنطقه ا. يافت

 نظامی  تسلط آنھا درحاليکه ھدف اصلی.آغازشده است» جنگ عليه تروريزم جھانی«ًظاھرا بنام جھان 
ادامه اين جنگ برخ/ف ادعای ھای قدرتھای اشغالگر و. استه اين مناطق بودابع برمنوکنترول

«  دردوطرف طالبان  ھایوقدرت نظامی گروهوسيله ای گسترش نفوذ ورسوخ درافغانستان ومنطقه 
 نيا برای طالبانًکمک ھای نظامی قوتھای اشغالگرخاصتا ارتش بريتاھمچنان  و. است شده»خط ديورند

. شده است  رداين قدرتھاوعات جھان منتشرشده است که ازجانب ازطريق مطببارھا روگروه ھای ديگ
درسايت منتشره اسناد توسط اين موضوع ومسايل ديگردرھمين رابطه دراين اواخرويکبارديگر

)wikileaks (افشا گرديد.  
 دراين ی ازحمايت ازطالبان وگلب الدين وحقان دولت پاکستاناست که ھدفتذکر اين مطلب نيزقابل 

 اين موضوع. است بوسيله يک دولت دست نشانده ای آنبرافغانستان  قابل م/حظه تسلط  نفوذ وجنگ
 ھمچنينو. ی حياتی مطرح است منحيث يک ھدف استراتژيک وحت برای دولت پاکستانیازجھات مختلف

 با ،ورند طالبان درھردو طرف خط دي گروه ھای منافعبه لحاظ ماھيت ايدئولوژيک سياسی وطبقاتی
ن بخشھای ازطالبان اگرچه درطی يک سال اخيرتضادبي.  گره خورده است طبقات حاکم پاکستانمنافع

 وگروه  دولت پاکستانبا آنھم ؛ اما مسلحانه کشيده شده استلت پاکستان تشديد شده وبه نبردپاکستانی بادو
 امپرياليسم با منافع  آنھانافعمدرنھايت و. ھم منافع مشترک دارند با درمنطقه)پاکستانی(ھای طالبان 

 ولی .تا حد زيادی درھم سوئی قرارمی گيردًجھانی خاصتا حاميان آنھا، دولتھای امريکا وانگليس 
(  اينھااما.  برخوردھای نظامی منجرشده است به کهوجودداردھم  دراين ميان بين آنھا تضادھای

 نه ند وجھت عمده تضاد بين آنھارا می رس وسازشمصالحهبه  درنھايت )امپرياليستھا ومرتجعين
 خلقھای افغانستان  اين دراين ميانليکن. تشکيل می دھدش  تبانی وسازانتاگونيسم وآشتی ناپذيری که

 ھدف دولت . حاکم کشورھای شان ھستند ارتجاعی وطبقات جھانیمايه سر پايمال غول اند کهوپاکستان
 طالبان است  وبخدمت گرفتن دوباره ساختنطيعمتحت کنترول درآوردن،نيزامريکا وناتوازاين جنگ 

ودرراه گسترش سلطه يه بين المللی حراست کرده  ازسرما)زمان حکومت شان( کما فی السابق تا
 قرارمی  شديدی مورد سرکوبآنھای که حاضربه چنين امری نباشندالبته .  اخ/ل نکنند درمنطقهامريکا
 طالبان نابودی کامل گروه شکست حتمی ودرپیاتو ونااست که امريکاما اين مطلب قابل تذکر. گيرند

وقدرتھای  گروه ھای ارتجاعی وماھيت وخصلت تضاد بين. می نيستندارتجاعی اس/وسايرگروه ھای 
طالبان افغانستان . بوده وازجمله تضاد درون اردوگاه ارتجاع جھانی استمشخص مپرياليستی ا

ضربه وارد می کنند  فشارودرمنطقه وجھان برآنھاودرک موقعيت نامناسب امريکا وناتوپاکستان با
 امتيازات وتضمينھای بيشتریو  ازآنھا بدست آوردهسطح جھاندری اطمينان ھا وتعھدات امنيتی بيشترتا

  عليهً عمدتا ازگروه ھای اس/می درطی سالھاودولت پاکستان درمنطقه.  بگيرند دررسيدن بقدرتازآنھا
قدامات خواھد انرونمی ازاي. رای دولت پاکستان حايزاھميت فراوان است واين بدولت ھند استفاده کرده

گروه ھای اس/می افغانستان درجھت تسلط البته طالبان وديگر. آنھا بنمايد قاطعی درجھت سرکوب
ًخاصتا ًدرشرايط کنونی وعمدتا درطی ده سال اخير. برای دولت پاکستان مھم وحياتی اندبرافغانستان 

 دولتمنجمله   منطقهاس/می ودولتھایوگروه ھای امپرياليستھا   ت/قی منافع به نقطهًمنطقه جنوب آسيا
وبه ھمين .  مبدل شده است فدراسيون روسيه امپرياليسمحتی دولتدولت ھند و و ايرانھای پاکستان،

 منطقه که امريکاافغانستان ودر» صلح« ازاينروبرقراری .ست ا اين قضيه دارای ابعاد گوناگونیلحاظ
  خواھندنمیھرگز واينھا. نيست فريبی بيش سخن می گويند ازآن ودولتھای منطقه ودولت کرزیوناتو

 منطقه باشد، بوجود خلقھای افغانستان و منافع توده ھای خلق شرايط امنی را که متضمن تامينچنان 
راه حل ھرو. د ای ھم دست يابند بروفق منافع ومصالح خودآنھا خواھد بومصالحهاگراينھا به و. آورند

 سرکوب وستم  يعنیی اين منطقه بوده،مپرياليستی ارتجاعی به ضررخلق افغانستان وخلقھاا
ختم اشغال  ( ومنطقه افغانستان کنونی معضلويگانه راه حل.  توسط آنھاواستثمارمشترک توده ھای خلق
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 مبارزه ، )زی کر قدرتھای امپرياليستی وسرنگونی دولت دست نشاندهسلطه استعمارینظامی وطرد 
 تحت رھبری ،انده دست نشاشغالگرودولتعليه امپرياليستھای   افغانستانلقمترقی وانق/بی توده ھای خ

 می توانند به استق/ل   توده ھای خلقق است کهفقط ازاين طري.  استنيروھای انق/بی ومترقی مردمی
رام  شده وازيک زندگی آشان کشورا ومنابع ثروتھ سرزمين و  رسيده وصاحب ودموکراسیوآزادی

  .وندوآبرومند بھره مند ش

  !مپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورکرزیمرگ برا                                
  ! وارتجاع جھانی امپرياليسم                          نابود باد

    !ارزات انق/بی ومترقی خلق افغانستانپيروزباد مب                          
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