درمحکومیت سیاه روز" 6جدی"،
روزتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم« شوروی» به افغانستان
ابرقدرت سوسیال امپریالیسم« شوروی» بتاریخ ششم جدی سال  8531خورشیدی(  27دسمبر8171
میالدی) بابیش ازیکصدهزارارتش مجهزاززمین وفضاافغانستان را وحشیانه موردتهاجم نظامی قرارداده
وآن را تحت سلطه استعماری اش درآورد .این اشغال نظامی وتسلط استعماری ازجمله اهداف سلطه
جویانه "تزاران نوین" بود که درتسلط برخلقها وملل تحت ستم وغارت منابع وذخایرطبیعی آنها درقاره
های آسیا ،افریقاوامریکای التین باابرقدرت امپریالیستی امریکا درقابت شدیدی قرارداشتند .این تهاجم
نظامی جنایتکارانه علیه سرزمین وخلق افغانستان ،پیآمدکودتای فاجعه بار" 7ثور"سال  8537خورشیدی
بود که توسط نظامیان مربوط به حزب رویزیونیستی« دموکراتیک خلق» درارتش صورت گرفت .این
کودتا با همکاری مستقیم مستشاران نظامی سوسیال امپریالیسم« شوروی» (جی آریو) که طی سالها
دراردوی افغانستان حضورداشتند،صورت گرفت ورویزیونیستهای«خلقی»پرچمی سرسپرده سوسیال
امپریالیسم« شوروی» بقدرت رسانده شدند .نورمحمد تره کی دررأس دولت کودتائی با استداللهای واهی
واحمقانه می گفت که این اقدام آنها نه کودتا بلکه یک «انقالب» است .اوناشیانه چنین توجیه بافی می
نمود که چون اکثریت افراد دراردوی افغانستان ازجمله فرزندان دهقانان وکارگران هستند واین اقدام به
نبروی آنها برهبری حزب صورت گرفته است؛ لذا یک «انقالب خلقی» است .اودرصحبتهایش عوام
فریبانه نام کارگران ودهقانان را تکرارکرده ودولت دست نشانده را «حامی» کارگران ودهقانان می
خواند .رویزیونیستهای« خلقی» پرچمی با شعارکذائی سوسیالیسم و«تأمین منافع کارگران ودهقانان »
افغانستان وعده میان تهی «خانه ،نان ولباس» را برای آنها می دادند .ماشین پروپاگند رژیم کودتائی
وباداران روسی آن وکشورهای "بلوک سوسیال امپریالیستی" ودولتهای کشورهای وابسته سوسیال
امپریالیسم « شوروی» درسطح جهان هرچه گسترده درتوصیف این «انقالب» اراجیف پراکنی کردند.
رژیم کودتائی طی «فرامین دولتی» چند رفورم روبنانی ناچیزورفورم ارضی را اعالن کرد .رژیم که
به لحاظ ماهیت ایدئولوژیک -سیاسی وخصلت طبقاتی یک رژیم ضدانقالبی وضد مردمی بود وهراقدام
آن درجامعه بهمین مبنا صورت گرفته و«اصالحات ارضی» آن نیزدرجهت تأمین منافع سرمایه های
دولتی (سرمایه بوروکراتیک) وسرمایه های باداران سوسیال امپریالیست آن بود .رژیم صدها
هزارجریب زمین مرغوب ودرجه اول ازفئوداالن را بنفع دولت مصادره کرد .بفرض تداوم عمررژیم
درشرایط بهره کشی بیرحمانه سرمایه های دولتی وسرمایه های سوسیال امپریالیسم «شوروی»
ازکارگران ودهقانان  ،دهقانان درکوتاه مدت سرنوشتی جزفقروخانه خرابی وازدست دادن آن قطعه
زمین چیزدیگری درانتظارآنها نبود .این مسئله درکشورهای مختلفی درقرن بیستم که اصالحات ارضی
دولتی ماهیتا بورژوازی وغیردموکراتیک درآنها صورت گرفت ،بثبوت رسیده است .درهمه حال درچند
ماه اول ازعمررژیم توده های خلق نا آگاه خاصتا دهقانان بیزمین وفقیر،تحت تأثیرتبلیغات رژیم کودتائی
وشعارهای ضدفئودالی امید وار«تحول مثبت» درزندگی شان بودند تاکه برنامه رفورم ارضی دولت
عملی شده وقطعه زمینی را ازدولت دریافت کردند .همچنین بخشی ازتحصیل کرده های فرصت طلب
به منظورتأمین منافع شخصی شان به حمایت ازرژیم کودتائی قرارگرفتند .رویزیونیستهای «خلقی»
پرچمی که فاقد پایه مردمی درکشوربودند ،چشم امید شان عمدتا به حمایت همین دهقانان بیزمین بود که
درآینده صاحب زمین می شدند.
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رژیم کودتائی ازهمان هفته های اول پالیسی اختناق واستبداد وبگیروبه بند وشکنجه وزندان واعدام
رادرجامعه حاکم کرده وبجزازاعضای حزب وهواداران دولت آنها ،دیگرهمه باشندگان کشوررابه چشم
دشمن نگریسته وآنهاراازکمترین آزادیهای اجتماعی وسیاسی محروم ساختند .این رویزیونیستهای خود
فروخته هیچ نوع انتقاد ومخالفت علیه رژیم واعمال ضدانسانی شان را برنمی تافتند وبا مخالفین سیاسی
شان با شدید ترین نحوی برخورد کرده وبه دستگیری وزندان وشکنجه واعدام آنها مبادرت می کردند.
با گذشت تقریبا ده ماه ازعمرننگین رژیم مزدورازفرط شدت اختناق واستبداد واعمال وحشیانه رژیم
احساس ترس ووحشت تمام جامعه را فراگرفت وهیچکس احساس امنیت نمی کرد ونا رضائی عمومی
وانزجارونفرت ازرژیم هرچه بیشترگسترش یافت که حتی همان دهقانانی که قطعه زمینی ازدولت
دریافت کرده بودند نیزعلیه رژیم قرارگرفته وزمینه شورشها وقیامهای خودجوش توده های مردم اعم
ازکارگران ودهقانان وطبقه خرده بورژوازی درشهرها ودهات آماده گردید.طبقه فئودال وآن بخشی
ازطبقه بورژوازی کمپرادورکه ازطرف دولت متضررشده بودند جهت بهره گیری ازنا رضائی عمومی
درجامعه ونیروی مقاومت ومبارزه توده های مردم ازشورشها وقیامهای آنها علیه رژیم حمایت کردند.
گسترده ترین شورش وقیام بتاریخ(  )22ماه حوت سال( )8537خورشیدی دروالیت هرات ووالیت
بادغیس بوقوع پیوست .مردم شهروچهارده ولسوالی هرات همزمان علیه دولت جنایتکارقیام کردند وطی
یک روزحاکمیت فاشیستی رژیم رادراین والیت سقوط دادند .وسعت وشدت قیام بحدی بود که آتش گلوله
های تفنگ وتانک وتوپ رژیم کمترین اثری دربرابرخشم توده های مردم نداشت ورژیم خونخوارطی
یک روزچند صد تن ازمردم را بقتل رساند؛ لیکن شورش ادامه یافت وتمام ادارات دولتی توسط مردم
اشغال گردید ،والی ودیگرعالی رتبه های دولت مزدورفرارکردند .درفرقه نظانی (زلمیکوت) افسران
غیر«خلقی» پرچمی نیزدست به شورش زده وحمایت خودرا ازمردم قیام کننده اعالم نمودند .اما
ازآنجاییکه این قیام خود جوش وفاقد رهبری مترقی بود بعد ازچهار -پنج روزدولت مزدوربا خدعه
ونیرنگ توده های مردم قیام کننده را اغفال کرده وتوسط فرقه نظامی والیت قندهاربا یک هجوم گسترده
ازطریق زمین با توپ وتانگ وتفنگ وتوسط طیارات جنگی دولت سوسیال امپریالیسم «شوروی»
ازفضااجتماعات چندهزارنفری مردم بیگناه راموردحمالت جنایتکارانه قرارداده وطی یک روزبیش
ازبیست هزارتن را کشته وهزاران تن را مجروح کرد وباین صورت قیام خود جوش مردم والیت هرات
وبادغیس را سرکوب کرد .بعد ازسرکوب قیام مردم والیت هرات وبادغیس ،رژیم چون سگهای هاربه
جان مردم افتاده وچندین هزارتن را«بجرم» شورشگری ویا حمایت ازآن دستگیروبدون محاکمه به
جوخه های اعدام سپرد.هزاران تن رابه زندان انداخته واموال ودارائیهاوامالک بخشهای ازاهالی والیت
هرات وبادغیس رامصادره کرد.صدهاهزارتن ازمردم مجبوربفرارازکشورشده ودرایران پناهنده شدند
وطی سالیان طوالنی تحت سلطه رژیم ارتجاعی وضدبشری جمهوری اسالمی ایران زندگی مشقتباری
را با تحمل انواع ستم وتوهین وتحقیرگذرانده وتوسط سرمایه داران وزمینداران ایران ظالمانه موردفوق
استثمارشدید قرارگرفته اند .بهمین صورت دروالیات شرقی وجنوبی کشورتوده های مردم علیه رژیم
قیام کرده وتوسط دولت جنایتکارباوحشیانه ترین وجهی سرکوب شدند وصدهاهزارتن
ازآنهاازکشورفرارکرده ودرپاکستان پناه گرفتند وطی سالهای طوالنی زندگی فالکتباری را گذرانده
وبوسیله سرمایه داران وزمینداران پاکستانی مورد استثمارشدید قرارگرفته اند .با سرکوب قیامهای خود
جوش توده های مردم ،مقاومت ومبارزه آنهامتوقف نشده ومردم به سالح متوسل شدند وجنگهای
گوریالئی راعلیه رژیم آغازکردند.صدهادسته وگروه چریکی وجنبه جنگ درسراسرکشورتشکیل شده
وجنگ راجهت سرنگونی این دولت خونخوارومزدوربیگانه ادامه داده ورژیم مزدورتحت رهبری حفیظ
هللا امین جنایتکاروسفاک درلبه پرتگاه سقوط قرارگرفت.باتوسعه وتشدید قیامهای خود بخودی توده های
مردم  ،رژیم نیزهرچه وحشیانه وگسترده به دستگیری وزندان وشکنجه واعدام توده های مردم ،
روشنفکران آزادی خواه ودیگرباشندگان کشورادامه داده وطی حدود دوسال اول ازعمرننگین رژیم ده
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هاهزارتن راکشته ودههاهزارتن دیگرمعلول شده وهزاران تن درزندانهای مخوف تحت کنترول" اگسا
وکام" به طرزوحشیانه شکنجه شدند.
رژیم فاشیست وجنایتکار« خلقی» پرچمی ها که توسط مبارزه مسلحانه مردم درچهاردیواری ادارات
دولتی محصورمانده بود؛ سوسیال امپریالیسم «شوروی» به منظورنجات رژیم دست نشانده وحفظ سلطه
غارتگرانه اش درافغانستان ورسیدن به اهداف توسعه طلبانه اش درمنطقه بتاریخ  6جدی سال ( )8531
خورشیدی به افغانستان لشکرکشی کرد وبا قتل حفیظ هللا امین (که اوراجاسوس امریکا می خواند)،
جناح پرچم برهبری ببرک «کارمل»(شاه شجاع دوم) را به حکومت رساند .سوسیال امپریالیسم «
شوروی» با اشغال نظامی وتسلط استعماری درافغانستان نظام مستعمراتی برقرارکرده وعنان قدرت
دولتی عمال دراختیارسفارت « شوروی» درکابل وسران ارتش اشغالگربود وسران رژیم مزدورنقش
پاداوآنهارا ایفامی کردند .ارتش اشغالگرودولت دست نشانده درابتدا با ترفند ونیرنگ ژست «آشتی
جویانه» بامردم گرفتند ،برای کشته های مردم توسط جناح « خلقی» ها اشک تمساح ریختند وجنایات
گذشته رژیم حزب «دموکراتیک خلق» رابدوش حفیظ هللا انداختند که این ترفند آنها کارگرنافتاد وتوده
های مردم به جنگ مقاومت علیه دولت دست نشانده وارتش اشغالگرگسترده تروشدید ترازقبل ادامه
دادند .رژیم اندازه اراضی فئوداالن را ازسی جریب به یکصد جریب ارتقاداد ودارائیهای مصادره شده
بخشی ازتاجران کمپرادوروخوانین وسران اقوام رابه آنها بازگرداند وبابخش دیگرازتاجران کمپرادورکه
طی سالیان قبل ازکودتای "  7ثور" دالل سرمایه های سوسیال امپریالیسم «شوروی» درافغانستان بودند
وهمچنین باتطمیع ،بخشی ازطبقه بورژوازی متوسط وبخشی ازطبقه خرده بورژوازی فرصت طلب
راجذب کرد واین بخشها ازطبقات واقشارارتجاعی جامعه اتکای دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم «
شوروی» را تشکیل می دادند .دولت دست نشانده این بخشها ازطبقات واقشاراجتماعی ارتجاعی را
درنهادی ضدمردمی وضد ملی بنام «جبهه ملی پدروطن» درحمایت ازنظام مستعمراتی سازمان داد که
اینها نیزمانند دیگراعضای حزب دولت مزدورداغ ننگ وطن فروشی وجنایت علیه خلق وخیانت به
میهن را درجبین دارند .لیکن تضاد ملی وطبقاتی خلق افغانستان باسوسیال امپریالیسم« شوروی» و
دولت دست نشانده بیش ازقبل شدت یافته ودرآن شرایط تضادعمده را درجامعه تشکیل می داد وجنگ
مقاومت مردم ومبارزات ایدئولوژیک-سیاسی ونظامی نیروهای انقالبی ومترقی مردمی علیه سوسیال
امپریالیسم «شوروی»ودولت مزدورنیزتشدید گردید.بالمقابل حمالت نظامی گسترده ارتش
اشغالگرودولت دست نشانده علیه خلق افغانستان با شدت تمام انجام می شد .موج دستگیریهاوزندان
وشکنجه مخالفین سیاسی وافرادی که به اشکال مختلف علیه ارتش اشغالگرودولت مزدوراعتراض ویا
مقاومت می کردند بطورگسترده انجام شده وده ها هزارتن آنها رابه زندان انداخته وبعد ازشکنجه های
وحشیانه صدها وهزاران تن آنهارابه جوخه های اعدام سپرده ویا زنده بگورکردند وده ها هزارتن
دیگررا به حبسهای طوالنی مدت محکوم کردند .ارتش اشغالگرودولت دست نشانده شبکه وسیع جاسوسی
بنام «خاد» برهبری داکترنجیب هللا (جالد خون آشام) را تشکیل داده که هزاران تن انسان بیگناه را«
بجرم» آزادی خواهی دستگیروتحت شکنجه های وحشیانه بقتل رساند .هزاران تن ازپرچمی «خلقی»
و«سازائی» ها دراین شبکه مخوف گمارده شدند ودرتمام بخشهای زندگی مردم ازجمله مکاتب ،پوهنتون
ها وسایرموسسات تعلیمی همه کس راموردتعقیب وآزارقرارمی دادند .اعضای حزب مزدورمانند
سگهای "تعلیم دیده" شبها درپشت دیوارخانه های مردم شنود می کردند که ازکدام خانه صدای رادیو بی
بی سی ،رادیوصدای امریکا ،رادیواسرائیل وسایرشبکه های جهانی غرب بگوش می رسد .وازاین
طریق هزاران خانواده دچارمشکالت ومصیبت شده ویک ویا دوتن ازاعضای خانواده آنها به حبس
وشکنجه وزندان محکوم شده وتعدادی ازآنها رابقتل رساندند ،ده ها تیم سپورتی وگروه های موسیقی
توسط «خاد» تشکیل گردیده وازاین طریق مخالفین رژیم وارتش اشغالگررادربین جوانان ونوجوانان
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شناسائی می کردند .دولت مزدوروزارت شئون اسالمی تشکیل داده وهزاران" آخند" خاین ووطن فروش
را بخدمت گرفت که درمساجد وتکایاعلیه توده های مردم عوام بی اطالع که مخالف ارتش اشغالگرونظام
مستعمراتی بودند ،جاسوسی کرده وازاین طریق هزاران تن انسان بیگناه دستگیرومورد شکنجه های
وحشیانه قرارداده وبه زندانهای درازمدت محکوم کرده وتعداد زیادی را کشتند .این مالهای خاین ووطن
فروش با آیت وحدیث « مشروعیت وقانونیت» رژیم جنایتکاروموجودیت قشون اشغالگردشمن سفاک
مردم را« توجیه» می کردند.
ارتش سوسیال امپریالیسم «شوروی» ودولت مزدوربه منظورقطع کمک وازبین بردن پناهگاه های
نیروهای جنگ مقاومت مردم دربخشهای ازکشوردرروستاها"،سیاست سرزمین سوخته" راعملی کرده
وصدهاقریه وهزاران جریب زمین وباغ مردم رابه آتش کشیده وساکنان آنهارا
مجبوربفرارازکشورکردند .این عمل وحشیانه را "امارت اسالمی طالبان" درزمان جنگ با دولت اسالمی
ربانی دروالیات پروان وکاپیسا نیزانجام داده وبا سوختاندن اراضی وباغها چند هزارخانواده رابا
جبروزوربه والیت کابل وننگرهارانتقال داد .بهمین صورت موج فرارازکشوربا گستردگی ادامه یافت
وطی چهارده سال اشغال استعماری ارتش سوسیال فاشیستهای روسی وحکومت فاشیستی باندهای
جنایتکاروآدمکش «خلقی» پرچمی«سازائی» ها حدود شش میلیون تن مجبوربفرارازکشورشده وبیش
ازیک ونیم میلیون تن ازمردم افغانستان راوحشیانه کشتند که بیش ازیکصدهزارتن آنها درجبهات جنگ
ودررویاروئی با ارتشهای دشمن کشته شدند  ،بیش ازیک میلیون تن معلول ومعیوب شدند ،هزاران
خانواده دچارفروپاشی گردید ،صدهاهزارتن درداخل کشورازمحل زندگی شان به والیات دیگرآواره
شدند وچندین میلیون تن با فقروتنگدستی وانواع بیماریهای جسمی وروانی گرفتارگردیدند.ارتش
اشغالگرودولت دست نشانده پالیسی"تصفیه فرهنگی"را درسراسرکشوراجراء کرده وهزاران جلد کتاب
علمی ،ادبی ،تاریخی« ،عرفانی» ،سیاسی وغیره را ازخانه های مردم جمع آوری کرده وسوختاندند.
این کتاب سوزی رژیم باندهای پرچمی «خلقی» وارتش اشغالگرروسی مشابهت تام باکتاب سوزی
فاشیستهای آلمان نازی دارد .چنانکه شیوه برخورد اعضای «خاد» بامردم مانند برخورد "گشتاپو" ی
دولت فاشیستی نازیهای آلمان بود .با همه این جنایات وحشیانه وضد بشری وانواع ستم ومظالمی که
ارتش سوسیال امپریالیسم«شوروی» ورژیم مزدور«خلقی» پرچمی « ،سازائی» ها طی چهارده سال
علیه خلق مظلوم افغانستان انجام دادند ،مردم افغانستان تسلیم دشمنان ملی وطبقاتی نشده وجنگ مقاومت
را تا شکست ارتشهای جنایتکار«شوروی» ورژیم دست نشانده ادامه دادند.سوسیال امپریالیسم
«شوروی» باقبول شکست نظامی دربرابرجنگ مقاومت دلیرانه مردم افغانستان مجبوربه ترک
کشورشده وبتاریخ 26دلوسال 8567خورشیدی ( 83فبروری 8111میالدی ) باحدود بیست هزارتن
کشته وبیشتراز  35هزارتن زخمی ومعلول جسمی وروانی وباحقارت وسرافکندگی وبا کوله باری
ازجنایات ضدبشری وآدمکشی وویرانی این سرزمین کهن وبربادی زندگی فقیرانه میلیون ها تن ازمردم،
خاک افغانستان را ترک کردند .تلفات نیروهای رژیم مزدور«خلقی» پرچمی«،سازائی» طی چهارده
سال چندده هزارتن تخمین شده است .نسل درنسل مردم افغانستان این جنایات سبعانه وغیرانسانی را
فراموش نخواهند کرد .بهمین صورت جنایات هفده سال اخیرارتشهای امپریالیستهای امریکائی
وناتوودولت مزدورآنهاوجنایات گروه های طالبان ،القاعده وداعش این مزدورامپریالیسم ودولت
ارتجاعی پاکستان فراموش خاطرمردم افغانستان نخواهد شد.
طوریکه قبال تذکریافت جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم «خلقی» پرچمی ها وارتش
اشغالگرسوسیال امپریالیسم«شوروی» بگونه خود جوش آغازگردید .با آغازشورشهای مردم گروه های
ارتجاعی اسالمی که درسایه حمایت دولت ارتجاعی پاکستان ودولت جمهوری اسالمی ایران بسرمی
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بردند وارد معرکه شده وبا پول وسالح ومهمات نظامی که توسط قدرتهای امپریالیستی امریکا وانگلستان
ودیگرکشورهای امپریالیستی ودولت عربستان پرداخت می شد وتوسط دولت پاکستان تنظیم ورهبری
می گردید ،توانستند رهبری جنگ مقاومت خود جوش توده های مردم را تصرف کنند .این گروه های
ارتجاعی اسالمی نوکرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی پاکستان ،عربستان وایران بنا برماهیت
ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی شان(حراست ازمنافع فئودالیزم وکمپرادوریسم وامپریالیسم در
افغانستان) وبا سوء استفاده ازعقاید مذهبی توده های خلق نا آگاه  ،جنگ مقاومت مردم افغانستان
رابراساس استراتیژی واهداف خاینانه وضد مردمی وضدملی خود وباداران شان ازمسیراصلی آزادی
خواهانه ای آن منحرف کرده وبه شکست کشاندند .این نیروهای ضدمردمی وخود فروخته که فاقد
احساس میهندوستی بودند وهستند ،جنگ مقاومت مردم را که ماهیت استقالل طلبانه وآزادی خواهانه
داشت« ،جنگ اسالم وکمونیسم» تبلیغ کردند .این نوکران بیگانه با تمام نیروازنفوذ وپایه گیری گروه
ها ونیروهای انقالبی مردمی وگروه های ملی وآزادی خواه دررهبری جبهات جنگ مقاومت مردم
افغانستان جلوگیری کردند واین هدف پلید وخاینانه راباتوطئه چینی وحمالت قاتالنه علیه این گروه ها
درجبهات جنگ وتبلیغات سوء علیه آنها هرچه گسترده به پیش بردند.
قبل ازکودتای " 7ثور" وبعد ازآن یگانه نیروی سیاسی درکشورکه بیش ازهمه ماهیت ایدئولوژیک-
سیاسی«حزب دموکراتیک خلق» وخصلت طبقاتی رژیم کودتائی و«کمونیسم» دروغین«خلقی» پرچمی
ها و سرسپردگی ومزدوری آنها به سوسیال امپریالیسم «شوروی» را برای مردم افغانستان افشا کرد،
گروه ها ومحافل چپ انقالبی منسوب به جنبش دموکراتیک نوین (شعله جاوید) بودند .این گروه هابا
آغازقیامهای خود جوش توده های مردم درکنارآنها قرارگرفته ومبارزه نظامی راعلیه رژیم
جنایتکارادامه دادند .همچنین با لشکرکشی سوسیال امپریالیسم «شوروی» به افغانستان واشغال نظامی
وبه مستعمره کشیدن آن؛ تحلیل وارزیابی نیروهای انقالبی پرولتری ازماهیت ابرقدرت سوسیال
امپریالیسم« شوروی» وخصلت استعمارگری واستثماروستم ودربند کشیدن خلقها وملل مظلوم توسط آن
هرچه بیشتربه ثبوت رسید .این سازمانهاهمچنان به مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی ونظامی علیه ارتش
اشغالگرورژیم مزدورآن ادامه دادند.اماازآنجاییکه بیشتراین گروه ها دچاراشتباهات وانحرافات فکری
وسیاسی گوناگونی بودند امکان وحدت ایدئولوژیک-سیاسی اصولی بین آنها بوجود نیامده وزمینه برای
ایجاد یک حزب سیاسی انقالبی نیرومند برمبنای( م -ل - -ا یا م -ل -م) میسرنگردید وباین صورت
هریک ازاین تشکلها براساس خط مشی خود شان این جنگ ومبارزه را به پیش بردند .خطوط انحرافی
اپورتونیستی ورویزیونیستی دراکثریت این گروه هامسلط شدند وباین صورت جنبش انقالبی پرولتری
کشورتضعیف شده ونتوانست دردرازمدت دررهبری جنگ مقاومت مردم دربخشهای ازکشورمؤثرواقع
شود .درحالیکه شرایط جنگ مقاومت زمینه مساعدی برای نیروهای جنبش انقالبی پرولتری بود که می
توانستند ازآن برای سازماندهی وبسیج توده های خلق وروشنفکران انقالبی مردمی برای جنگ درازمدت
خلق حد اقل دربخشهای ازکشورکه برای چنین امری آماده تربود ،بهره برداری کنند .ازجمله سازمانهای
انقالبی "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان"درجنگ مقاومت علیه رژیم مزدوروارتش اشغالگرشرکت
کرد؛لیکن این سازمان ازداخل توسط اپورتونیسم ورویزیونیسم وازخارج توسط دشمنان طبقاتی وملی
موردحمالت خاینانه وجنایتکارانه قرارگرفته وتضعیف گردید .ازآنجاییکه "سازمان پیکاربرای نجات
افغانستان" تحت شرایط وحشت دشمنان ملی وطبقاتی وبا شتاب زدگی تشکیل گردید ،اصول ومعیارهای
لنینی درتشکیل سازمان انقالبی پرولتری (م -ل -م) بگونه الزم درنظرگرفته نشده ووحدت بین گروه ها
وافراد مختلف منسوب به جریان دموکراتیک نوین درتشکیل سازمان بیشتربراساس شناختهای دوران
مبارزات دهه چهل خورشیدی صورت گرفت تاخط کشی ایدئولوژیک وسیاسی.ازاینروتعدادی
ازعناصراپورتونیست ورویزیونیست درسازمان جای گرفتند که درپروسه مبارزه ملی وطبقاتی درکوتاه
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مدت ماهیت فکری وسیاسی انحرافی وضدانقالبی آنها افشا شده وازسازمان طرد شدند .ازجهت
دیگرسازمان مورد ضربت دولت مزدورقرارگرفته وچندین تن ازاعضای مرکزی واعضای اصلی
سازمان زندانی شدند .همچنین سازمان درجبهه جنگ مورد حمالت جنایتکارانه گروه های ارتجاعی
اسالمی ازجمله "جمعیت اسالمی" ربانی قرارگرفته و مجبوربه عقب نشینی ازجبهه جنگ شد .بعد ازاین
همه ضربات دشمنان ملی وطبقاتی رنگارنگ علیه سازمان؛ رهبری سازمان دراوایل سال ( 8562
خورشیدی ) به ارزیابی اشتباهات گذشته ااش درعرصه ایدئولوژیک-سیاسی ودرعرصه پراتیک
مبارزاتی( مبارزه طبقاتی وملی) پرداخته وخط ایدئولوژیک-سیاسی سازمان بازسازی انقالبی شده
وسازمان باتصفیه ازعناصررویزیونیستی واپورتونیستی استحکام یافته وتقویت گردید وبرای یکدهه
مبارزه افشاگرانه ملی وطبقاتی راعلیه سوسیال امپریالیسم«شوروی» ورژیم مزدورآن وگروههای
ارتجاعی اسالمی وامپریالیستهای غربی به سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکا ودولتهای ارتجاعی
حامی این نیروها ادامه داد وهمچنین مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی را دردرون جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل -م) افغانستان ودرسطح جنبش بین المللی کمونیستی پیگیرانه به پیش برد تاکه باردیگرشکل دیگری
ازاپورتونیسم درسازمان سربلند کرد وسازمان دچارانشعاب گردیده وبه دوجناح؛ جناح اقلیت (اصولیت
انقالبی پرولتری) وجناح اکثریت اپورتونیستی تقسیم گردید.
ازسازمان های چپ افغانستان که درجنگ علیه رژیم مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم « شوروی»
شرکت داشت یکی هم " سازمان آزادی بخش مردم افغانستان(ساما)" به رهبری فقید مجید کلکانی
بود.تعداد زیادی ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) درآن عضویت داشتند".ساما"بعد
ازدستگیری واعدام مجیدتوسط رژیم جنایتکار«خلقی»پرچمیهاوارتش اشغالگرسوسیال
امپریالیسم«شوروی»،هدف مبارزاتی اش را«پیروزی جمهوری اسالمی»درکشورقرارداده ودرمنجالب
تسلیم طلبی طبقاتی وملی قرارگرفت وبه دولت مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم« شوروی» تسلیم
شد .نیروهای جنگی"ساما"دروالیات کابل وپروان وهرات ومناطق دیگرتحت رهبری "خاد" قرارگرفتند.
ازجمله رهبران "ساما" عنصری بنام "انجینرشیرآهنگر"به همراهی عنصردیگری بنام "صدیق هری"
برنامه تسلیمی "ساما" به دولت مزدوردرهرات وحوزه غرب رابه پیش بردند".ساما" درشرق شهرهرات
«جبهه جنگی» تشکیل کرد بنام " جبهه انجینران" وتعدادی ازشعله ایهای که بدون وابستگی تشکیالتی
بودند واحساس مردم خواهی ووطن پرستی داشتند ومی خواستند درمبارزه نظامی علیه رژیم
مزدوروارتش اشغالگرشرکت کنند ،اغفال واغواشده دراین «جبهه جنگ» پیوستند" .جبهه انجینران"
براساس خواست دولت مزدوروارتش اشغالگرجنگ را با "جمعیت اسالمی ربانی" درشرق شهرهرات
آغازکرد وآنها راازاین منطقه بیرون راندند(چنانچه درکابل وپروان جنگ را به همین منظوربا حزب
اسالمی گلب الدین به پیش برد) وطی آن تعداد زیادی ازنیروهای " ساما" وشعله ایهای منفرد کشته
شدند .برخی ازاین شعله ایهای منفرد در"جبهه شرق شهرهرات" بعد ازمدتی متوجه شدند که عمال
درخدمت دولت مزدوروارتش اشغالگرقرارگرفته اند ویکی ازآنها که موفق بفراراز"جبهه انجینران"
شده بود ودیگری هم که جان سالم بدربرده بود ،جریان این خیانت " ساما" رابه تفصیل بیان کردند.
تعدادی هم ازاین شعله ایها که دردرون "جبهه انجینران"باین خیانت رهبری" ساما" علیه خلق ومیهن
اعتراض کردند بقتل رسیدند .بعد مسئله تسلیمی"ساما" به دولت مزدوردربین جنبش انقالبی پرولتری
وجنبش چپ افغانستان به سطح گسترده افشا شد وکوس رسوائی سیاسی رهبری "ساما" به صدا درآمد.
رهبری "ساما" هرچه سعی کرد تا خودرا ازاین خیانت «بری وانمودکند» وهمان افرادی ازمرکزیت
وسایراعضای"ساما"را که موظف ساخته بود تا درکابل وهرات با«خاد» دولت مزدوروارتش
اشغالگر"روی میکانیزم مسئله تسلیمی نیروهای "ساما" با دولت وارتش اشغالگر"بحث ومذاکره کنند
را« مسئول» معرفی کند که گویا آنها بگونه «خود سر» اقدام به این عمل خاینانه کرده اند؛ لیکن برای
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شان میسرنگردید .اما ازجمله هیئت رهبری"ساما" انجینرشیرآهنگر" ،یکی ازاعضای "ساما" بنام
"صدیق هری" را«تنها مسئول» تسلیمی" ساما" به دولت مزدوردرهرات وحوزه غرب معرفی کرد.
درحالیکه صدیق هری به تکرارگفته بودکه":به فیصله ودستورمرکزیت "ساما"اوبا
انجینرشیرآهنگربرنامه تسلیمی رادرهرات به پیش برده اند".لیکن"صدیق هری"منحیث
«بزبالگردان»(انجینرشیرآهنگر) درهرات،سربه نیست گردیده وبخشی ازاسرارمسئله تسلیمی"ساما"به
دولت مزدوروارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم«شوروی» را با اودفن کردند.
با ورود احزاب وتنطیمهای ارتجاعی اسالمی دراوایل سال  8531خورشیدی دروالیات مختلف
کشوربرخی ازاین احزاب ازجمله" جمعیت اسالمی" برهان الدین ربانی  ،حزب اسالمی (گلب الدین)
وگروه های اسالمی که بعدآ حزب وحدت اسالمی رابرهبری" عبد العلی مزاری" " ،کریم خلیلی" و"
محمد محقق" تشکیل دادند ،تعداد زیادی ازدسته ها وگروه های لومپن راسازمان داده وبرجبهات جنگ
مردم مسلط کردند .البته لومپن ،الت ولوت پروری وسرکوب خشن توده های مردم توسط آنها ازجمله
مشخصات طبقات فئودال ودولتهای ارتجاعی وضدمردمی درطول تاریخ خاصتا درشرق بوده است.
طی چهل سال اخیردولت اسالمی ضدمردمی درایران برهبری خمینی ودارودسته اش ده ها هزارتن
ازاین عناصررابسیج کرده ومنحیث نیروی ظاهرا«غیرنظامی» سرکوبگرعلیه خلق ایران بکاربرده
است .این گروه ها بنابرخصلت قشری اجتماعی شان شنیع ترین جنایات راعلیه خلق مظلوم افغانستان
مرتکب شدند؛ قتل مردم بیگناه وتجاوزبه عنف ،دزدی وغارتگری وغصب اموال مردم به پیمانه
گسترده انجام دادند ،البته که ازاین دزدیها وغارتگریها سهمی هم برای رهبران تنظیمهای اسالمی در
پاکستان وایران می دادند .طی چهارده سال جنگ صدها موردازشکایات مردم نسبت به جنایات
وتجاوزات وزورگیریها واخاذیهای این باندهای لومپن وسایرقوماندانهای احزاب اسالمی صورت گرفت
که کمترین اثری توسط رهبران وامیران احزاب اسالمی داده نشد.تعدادزیادی ازاین گروه ها ودسته های
لومپن دروالیات مختلف کشورکه به اثروسعت جنایات شان دیگرنمی توانستند دربین مردم حضورداشته
باشند ،آغوش دولت مزدوروارتش اشغالگربرای شان بازبود وبه آنها تسلیم شده وازآن سنگرعلیه خلق
جنایت می کردند .دولت دست نشانده وارتش اشغالگرنیزده ها کندک وغند ملیشه ای را ازهمین قماش
عناصرلومپن درسراسرکشوردرچوکات ارتش مزدورتشکیل کرد که طی حدود یک ونیم دهه شنیعترین
جنایات وتجاوزات راعلیه خلق افغانستان مرتکب شده وسرباندهای آنهاهرکدام ده ها میلیون دالرازغارت
باشندگان این کشورثروت اندوختند .ازجمله مشهورترین اینها باندملیشه ای جنرال ملک ورشید دوستم
(معاون اول اشرف غنی)،سید منصورنادری( که اکنون پسرش وزیرشهرسازی ودخترش وکیل پارلمان
دولت مزدوراست) ،لطیف پدرام(عضو پارلمان دولت دست نشانده) وده ها تن دیگرازاین عاصرخاین
درخدمت امپریالیستهای امریکائی وناتوقراردارند.بهمین صورت جنرالهاودیگرسران رژیم
مزدوروجنرالهای ارتش اشغالگرازقاچاق مواد مخدروغارت اموال مردم وغارت سرمایه های دولتی
مالک ده ها میلیون دالرشده اند .بخش دیگرجبهات جنگ که تحت رهبری قوماندانهای محلی گماشته
شده ازطرف احزاب اسالمی قرارداشتند به پیمانه وسیع جریمه های سنگین نقدی ومصادره اموال
واراضی ،تجاوزبه عننف ویا تصرف دختران جوان با «حیله نکاح شرعی» انجام داده وافرادی هم
خاصتا درمرزهای جنوب غرب کشوربه قاچاق مواد مخدرمشغول بودند .هریک ازاین قوماندانها
«ازبرکت جهاد واسالم» و ازغارت معادن سنگهای قیمتی ازجمله الجورد ،زمرد وبیروج مالک ده ها
وصدها میلیون دالرشدند ،ازجمله دارودسته مولوی حسین درکنرها واحمدشاه مسعود دردره
پنجشیروبدخشان .برخی ازآنها بعد ازتشکیل دولت اسالمی وآغازفرمان روائی آنها درشهرها ازغارت
واختالس منابع عایداتی دولت ازقبیل گمرکهای بنادروگمرکهای شهرهای بزرگ واخذ رشوه های کالن
وغصب اراضی دولتی وامالک باشندگان کشورصاحب ثروتهای کالن شدند وعد ای هم خانه هاو
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ویالهای برخی ازسرمایه داران را تصاحب کردند .رهبران احزاب اسالمی ازدزدی وغارت وفروش
سالح ومهمات که ازجانب قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی ووجوه نقدی که بنام «مصارف
جنگ» مردم افغانستان ویا کمک به فامیلهای « شهدا وایتام » گرفته وبه جیب زده اند وبعالوه مبالغ
هنگفتی که شخصا ازاین منابع دریافت کرده اند وبعالوه غارتگریهای آنها طی پنج سال حکومت وحشت
وجنایتبارآنها ازغصب اموال وسرمایه ها وفروش سالح ها واراضی وشرکتهای دولتی ومصادره جایداد
برخی ازشهروندان خاصتا ازملیتهای سک وهندو ،هریک اینها مالک ده ها وصدها میلیون دالرشده اند.
رهبران وقوماندانهای احزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی شنیع ترین جنایات را طی پانزده سال جنگ
مقاومت مردم وبعد پنج سال دوران دولت اسالمی ربانی وپنج سال امارت اسالمی طالبان علیه خلق
افغانستان مرتکب شده ودست همه این باندهای جنایتکارمانندباندهای«خلقی» پرچمی«،سازائی»و«
سفزائی» تامرفق بخون خلق افغانستان آلوده است.
با لشکرکشی سوسیال امپریالیسم « شوروی» به افغانستان زمینه وفرصت برای ابرقدرت امپریالیستی
امریکا رقیب بزرگ سوسیال امپریالیسم « شوروی» درسطح جهان آماده گردیدتا رقیب اش را درباتالق
یک جنگ خونین ودرازمدت زمینگیرکرده وبه آن ضربت وارد کند .آنهم درشرایطی صورت گرفت
که «جنگ سرد» بین امپریالیستهای غربی برهبری امپریالیسم امریکا وسوسیال امپریالیسم «شوروی»
دررأس بلوک سوسیال امپریالیستی « شرق» درسطح جهان به شدت ادامه داشت .امپریالیستهای غربی
خاصتا امپریالیسم امریکا صدها میلیون دالراسلحه ومهمات وپول نقد رابدسترس دولت پاکستان وگروه
های ارتجاعی اسالمی قراردادند.تابا سالحهای پیشرفته وهرچه بیشترموثرضربات شدیدتری برارتش
سوسیال امپریالیسم «شوروی» ودولت مزدورآن وارد کنند ،ازجمله راکت های زمین به فضا (سالح
ضدهوائی " استینگر") بدسترس احزاب وتنظیمهای « جهادی» قراردادند که ده ها جت جنگی ارتش
اشغالگرودولت مزدورا سرنگون کردند .بعالوه ماشین تبلیغات کشورهای غربی بکارافتاد ودرسطح
گسترده ای جنایات ارتش سوسیال امپریالیسم« شوروی» ورژیم مزدورآن را علیه خلق افغانستان بازتاب
می دادند.امپریالیستهای امریکائی واروپائی ودیگرکشورهای امپریایستی وارتجاعی درسطح جهان
جنایات سوسیال امپریالیسم«شوروی»ودولت مزدورآن علیه خلق مظلوم افغانستان را«جنایات کمونیسم»
تبلیغ کردند.قدرتهای امپریالیستی امریکا وانگلستان به کمک دولت عربستان سعودی ودولت پاکستان
چند ده هزارتن ازاعضای گروه های اسالمی ا"خوان المسلمین" و" القاعده "برهبری عبد هللا عزام وبعد
اسامه بن الدن ازکشورهای عربی وگروه های ارتجاعی اسالمی ازکشورهای آسیای میانه ومنطقه
قفقازوکشورهای افریقائی رابسیج وسازماندهی ومسلح ساخته ودرکنارگروه های ارتجاعی اسالمی
افغانستان وپاکستان واردجنگ مقاومت مردم اقغانستان کردند تا ضربات بیشتری برارتش اشغالگررقیب
سوسیال امپریالیسم « شوروی» وارد کنند .این لشکرچند د ه هزارنفری متشکل ازگروه های ارتجاعی
اسالمی وحشیانه ترین جنایات وتجاوزات رادرداخل خاک افغانستان وهمچنین درکمپهای مهاجرین افغان
درپاکستان علیه خلق افغانستان انجام دادند.
امپریالیستهای امریکائی ومتحدین "ناتو" طی بیست سال اخیرازهمین «ارتش اسالمی» درجهت اهداف
مداخله گرانه وتجاوزکارانه شان درکشورهای مختلف ازجمله درافغانستان سومالی ،لیبی ،سوریه  ،یمن
وعراق منحیث " مقدمة الجیش" استفاده کرده واستراتیژی« جنگ جهانی علیه تروریزم اسالمی» خود
ساخته امریکا وشرکای آن طی سالهای اخیربرهمین مبناادامه یافته است.این قدرتهای غارتگرامپریالیستی
از«مترسک تروریزم اسالمی» درکشورهای خودشان به منظوربرقراری شرایط اضطراری وبه اجرا
گذاشتن قوانین سخت وسفت ومحدود کردن حقوق وآزادی های مردم وقانع نگهداشتن آنها دروضعیتی
که قراردارند ،استفاده می کنندودرسطح جهان بمنظورپیشبرداهداف توسعه طلبانه وتجاوزواشغالگریهای
نظامی درکشورهای مختلف ازآنها کارگرفته اند .مثال بارزآن اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن
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افغانستان طی هفده سال اخیراست که بعد ازحادثه " 88سپتمبر "2588ازآنها استفاده کرده اند.این جنگ
که جورج بوش آن را « جنگ بی انتها» خواند ودرجهت سلطه برجهان درآغازقرن بیست ویکم
آغازگردید تا کنون ادامه دارد .به این«معما» توجه کنید :درجریان چهارده سال جنگ درافغانستان با
 825هزارارتش امریکا وناتووحدود  555هزارنیروهای نظامی دولت دست نشانده اکنون طالبان وداعش
به نیمی ازخاک افغانستان کنترول ونفوذ دارند .جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا
درنشست بین المللی "هایفاکس" بتاریخ  1نوامبر 2581درکانادا گفت ":راه حل نظامی برای پایان جنگ
درافغانستان وجود ندارد وگروه طالبان برای فعال شکست ناپذیراست" .اوهمچنین گفت  ":واشنگتن منافع
درازمدت درجنوب آسیا دارد وما دراین منطقه حضوردرازمدت خواهیم داشت" .ونیزاوتکرارکرد که":
این منصفانه است که بگوئیم " طالبان اکنون درجنگ شکست نخواهند خورد".به تعقیب او"جیمزمتیس"
وزیردفاع امریکا درپاسخ یک خبرنگاردرباره این خواست طالبان که می گویند " :ارتش امریکا باید
خاک افغانستان را ترک کند" گفت  ":صلح با طالبان به معنای خروج ما ازافغانستان نیست" .این گفته
ها بوضوح چگونگی وماهیت ومنظور«جنگ» امپریالیستهای امریکائی وناتوبا طالبان وداعش رانشان
داده وازجانبی بیانگراهداف پنهانی امریکا درباقی ماندن ارتش امریکا وحفظ پایگاه های نظامی اش به
بهانه« جنگ با تروریسم» برای درازمدت درافغانستان ومنطقه است .یکی ازخصوصیات فاشیستها
اینست که حتی برخی "اهداف مخفی " شان را پنهان نمی کنند .اکنون که وجه فاشیستی سکه امپریالیسم
برهبری ترامپ درامریکا دررأس قدرت دولتی قراردارد برخی مسایل را بگونه علنی بیان می کند.
امپریالیستهای امریکائی ومتحدین "ناتو" آن این «جنگ ضد تروریستی»(" بازی موش وگربه ") را
درافغانستان تا زمانی که الزم داشته باشند ادامه میدهند .اکنون بعد ازهفده سال جنگ با طالبان بازهم
بقول خود آنها افغانستان بعدازپاکستان «مرکزتروریسم اسالمی» است .امپریالیسم امریکا اگرحسب
صوابدیدش با یک جناح ازامارت اسالمی طالبان برهبری "مالهیبت هللا" « صلح» کرده وآن رادردولت
دست نشانده سهیم سازد ،بازهم جنگ مورد نظرشان به همین منوال درافغانستان ودرمنطقه جنوب آسیا
ادامه خواهند یافت .زیرا نیروهای جنگی مجرب این گروه های اسالمی وسیله ای برای اهداف بعدی
آنها ،گسترش جنگهای چریکی درمناطق مسلمان نشین درخاک امپریالیسم فدراسیون روسیه وخاک
سوسیال امپریالیسم چین رقبای بزرگ ابرقدرت امپریالیستی امریکا خواهند بود .مردم افغانستان
هرگزنباید به «صلح» بین امپریالیستهای امریکائی ودولت دست نشانده وامارت اسالمی طالبان دلخوش
کنند .خلق ستمدیده ومظلوم افغانستان دوران حکومت وحشت وقرون وسطائی وشرایط خفقان واستبداد
وستم ملی(شئونیستی) ودیگرجنایات هولناک" امارت اسالمی" طالبان رابیاد دارند « .صلح» بین آنها
درحقیقت آشتی بین دسته بندیهای ازدشمان ملی وطبقاتی خلق افغانستان است .این« صلح» بمعنای
پیوستن جناح دیگرازنیروهای ارتجاعی وقاتل مردم افغانستان به دولت مزدوربوده که آن را بیشترتقویت
می کند .چنانچه آشتی گلب الدین خاین وجنایتکاربا امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" ودولت مزدوربهمین
مبنا صورت گرفت .پیوستن این جناح ازازمارت اسالمی طالبان با دولت مزدورزمینه همکاریهای همه
جانبه بیشترازطریق دولت دست نشانده را برای جناح دیگرطالبان تحت رهبری "مال رسول" وگروه
های "داعش -دولت اسالمی خراسان" و"گروه القاعده " بیش ازقبل(حضورحامیان امارت اسالمی طالبان
درارگانهای مختلف دولت دست نشانده) آماده کرده وحمالت جنایتکارانه آنها درکشتارخلق افغانستان
همچنان ادامه خواهد یافت.همچنین با شرکت طالبان دردولت دست نشانده زمینه نفوذ وسلطه دولت
ارتجاعی پاکستان دردولت دست نشانده را بیش ازقبل مساعد ساخته واین ازجمله سیاست وخواست
امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وبرخی ازکشورهای عضو" ناتو" نیزمی باشد.
امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"همین "لشکرهای اسالم" راازافغانستان وپاکستان جهت سرنگونی
حکومت معمرقذافی درسال  2588به لیبی انتقال دادند؛ این کشورنسبتا آباد را تکه وپاره وتخریب
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وویران کردند ،زندگی میلیون هاتن انسان را برباد دادند؛ به همین صورت کشورسوریه را توسط ده
هاگروه از"لشکریان اسالم" تخریب وویران کرده وبیش ازده میلیون تن ازساکنان این کشوررا آواره
ساختند وحدودهفتصد هزارتن انسان بیگناه بقتل رسیده اند(البته که دولت ارتجاعی واستبدادی
وضدمردمی سوریه وحامیان جنایتکارآن امپریالیسم فدراسیون روسیه ودولت ارتجاعی اسالمی ایران
وتشکل ارتجاعی حزب هللا لبنان نیزدرکشتارخلق سوریه وویرانی این کشورسهم بزرگی دارند).همچنین
پیاده کردن قوای نظامی امپریالیسم امریکا به کشورسومالی ،سوریه وعراق به بهانه «جنگ علیه
تروریسم» طی سالهای اخیرصورت گرفته است که درحقیقت ساخته وپرداخته ای خود آن بوده ودرجهت
اهداف غارتگرانه آنها درکشورها ومناطق مختلف جهان عمل می کنند .گروه های اسالمی(طالبان
افغانستان ،طالبان پاکستانی ،القاعده ،داعش ،گروه الشباب ،بوکوحرام وده ها گروه دیگرازاین قماش)
توسط سازمانهای جاسوسی امریکا ،انگلستان ،ترکیه،عربستان سعودی وپاکستان به شیوه های
بسیارماهرانه ومخفی تسلیح وتمویل شده ودرشرایطی که درتنگنا قرارمی گیرند بانیرنگ وترفندهای
مختلف به کمک آنها رسیده وآنهارا ازمحاصره نجات داده وبه مکانهای امن جابجا می کنند .این
موضوع بارها طی سالهای اخیردرجنگ با«خالفت اسالمی -داعش» درسوریه وعراق اتفاق افتاده
وبرخی ازخبرنگاران آن را افشا کرده اند .همچنین درباره شیوه وزمان بمباران طیارات امریکائی
وائتالف تحت رهبری آن برمواضع نیروهای «خالفت اسالمی -داعش» درعراق وسوریه صحبتهای
می شد باین عبارت که این بمبارانها طوری تنظیم وزمان بندی شده بودند که نیروها وکاروانهای نظامی
داعش کمترین تلفات رامتحمل شده اند ویاعقبه های کمترمهم کاروانهای آنها مورد حمالت هوائی
قرارگرفته اند.خالصه طوری که عملکردارتشهای امریکاو"ناتو"طی حدود بیست سال اخیردرکشورهای
مختلف نشان می دهد ،امپریالیستهای امریکائی ومتحدین آن درپی نابودی ویا تضعیف کامل این
گروههای اسالمی وحشی وجنایتکارنیستند بلکه منظورآنها"تحدید وکنترول" این گروه ها بوده
وهست.البته نابودی بعضی عناصرسرسخت وتسلیم ناپذیرآنهاصورت گرفته است .این گروه ها که طی
بیست سال اخیربکمک سازمانهای استخباراتی قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی به لحاظ
مهارتهای نظامی وفراگیری فنون وتاکتیهای جنگی وامکانات تسلیحاتی ومالی توانمند شده اند گاهی هم
ازحامیان امپریالیستی شان "ناراض" شده وجهت گرفتن امتیازبیشترآنهارا با رابطه گیری با قدرتهای
امپریالیستی ودولتهای رقیب شان درمنطقه "تهدید" می کنند.چنانکه دولت امپریالیسم فدراسیون روسیه
وسوسیال امپریالیسم چین وجمهوری اسالمی ایران با استفاده ازاین وضع طی سالهای اخیربا امارت
اسالمی طالبان افغانستان رابطه نزدیک برقرارکرده اند.البته بصورت عام گروه های اسالمی«بنیادگرا»
تضادهای معینی بادولتهای کشورهای خودشان وقدرتهای امپریالیستی خاصتا ابرقدرت امپریالیستی
امریکادرسطح جهان دارند؛ لیکن اینها دشمنان آشتی ناپذیرهمدیگرنیستند که درپی نابودی کامل
همدیگرباشند .خصلت تضاد بین آنها همان خصلت تضاد بین طبقات ودسته بندیهای ارتجاعی است
وازجمله تضادهای آشتی پذیرمی باشد .زمانیکه مسئله قدرت گیری جنبشهای انقالبی پرولتری خاصتا
درکشورهای اسالمی درمیان باشد ویا برخورد با رژیمهای که با آنها مخالفت دارند وهمچنین درمسئله
ستم واستثمارطبقات خلق وسرکوب مبارزات آزادی خواهانه ومترقی آنها؛ اینها منافع واهداف مشترک
دارند ودرکشورهای مختلف جهان ودرسطح بین المللی باهم درهمسوئی واتحادقرارمی گیرند.البته زمانی
که تضادبین نیروهای ارتجاعی اسالمی«بنیادگرا» وقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی حدت یابد
برسرهم می کوبند؛ولی راه آشتی وتفاهم واتحاددوباره بین آنهاهمیشه بازاست.درافغانستان
درسال()2558میالدی زمانیکه ارتشهای امریکاو"ناتو"باتهاجم نظامی رژیم"امارت اسالمی
طالبان"راسقوط دادند وحدود چندهزارتن ازجنگجویان طالب و"القاعده"را درغارهای کوه " توره بوره"
دروالیت ننگرهاربه محاصره گرفته بودند ،درحالیکه چندین تن ازرهبران آن ازجمله اسامه بن الدن هم
درمیان آنها بوده ،طوری یک جهت محاصره رارها کردند که همه آنها توانستند با سالمت وعافیت به
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پاکستان عقب نشینی کنند .درهمان وقت یکی ازافسران ارتش فرانسه در"ناتو" این موضوع را دریک
مصاحبه چنین بیان کرد" :من درمحاصره غارهای توره بوره اسامه بن الدن را شناسائی کرده
ودرتیررس من قرارداشت ووی را با تفنگ دوربین داردقیقا هدف گرفته بودم؛ لیکن افسرامریکای
مراازفیرباالی اسامه بن الدن منع کرد" .سازمانهای جاسوسی قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی
تأمین روابط ومعامله بااین گروه های جنگجوی اسالمی وحشی وجنایتکاروضد بشرراطوری ماهرانه
تنظیم کرده وانجام می دهند که درک وفهم آن برای عوام الناس این کشورها وحتی « روشنفکران» آنها
آسان نیست واینها همان تبلیغات رسانه های امپریالیستی را دراین باره پذیرفته وتکرارمی کنند.
با خروج خفتبارارتش سوسیال امپریالیسم« شوروی» ازافغانستان دولت دست نشانده با اسلحه وپول
وحضورمستشاران نظامی وملکی دولت سوسیال امپریالیسم«شوروی» وسازش با قوماندانهای برخی
ازاحزاب اسالمی توانست دو -سه سال دیگردرقدرت باقی بماند .دولت دست نشانده ازطریق "خاد"
طی سالهای قبل دربین تعدادی ازاحزاب اسالمی نفوذ گسترده داشته وپروتوکول های عدم تعرض
وهمکاری متقابل مخفیانه با جبهات جنگ آنها امضا کرده بود .دولت مزدورتعدادی ازقوماندانهای احزاب
اسالمی ازجمله حزب وحدت اسالمی،حزب اسالمی(گلب الدین)،جمعیت اسالمی وبرخی ازقوماندانها
ی احزاب اسالمی دیگررا با پول وسالح تطمیع وجذب کرده بود .اینها درجنگهای بین گروهی به سالح
ومهمات زیاد وپول وگاهی هم به کمکهای هوائی دولت مزدورجهت بمبباران مواضع رقبای شان
نیازداشتند.البته حزب اسالمی گلب الدین سالح وپول کافی نسبت به دیگراحزاب اسالمی
ازامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی دریافت می کرد .اوعمدتا از"کمکهای" هوائی واستخباراتی
دولت مزدوراستفاده می کرد .حزب اسالمی (گلب الدین) ازمعامله مخفی با دولت دست نشانده  ،رابطه
نزدیک وهمکاریهای بیشتررا با جناح(جناحهای) ازحزب ودولت درآینده نیزمدنظرداشت وچنانچه دیده
شد گلب الدین ازکودتای ناکام "جنرال شهنوازتنی" وزیردفاع دولت مزدورعلیه داکترنجیب هللا
بطورگسترده پشتیبانی کرد.جنگهای بین گروهی احزاب اسالمی دسه علت عمده داشتند :یکی رقابت
درونی گروه های اسالمی برسرتصرف مناطق مهم ازجمله معادن واراضی حاصل خیزویا مناطق
استراتِژیک برای اهداف گروهی آنها بود .دوم تضعیف جناحی توسط جناح دیگربود تا دردولت اسالمی
آینده وزنه سنگین قدرت باشد وسوم براساس خواست دولت مزدورازتنظیمها وقوماندانهای بود که پول
وسالح وکمک هوائی ازآن دریافت می کردند تا جنگ را باآن عده ازقوماندانهای مورد نظرشان مشتعل
کرده وآنهارا ازمناطق تحت کنترول شان که برای دولت اهمیت استراتیژیک داشت ،رانده ویا به لحاظ
نظامی آنهارا تضعیف کنند .چنانچه زمانیکه "ساما" به دولت مزدوروارتش اشغالگرتسلیم شد جنگ را
باتنظیم حزب اسالمی گلب الدین درکابل وپروان وبا جمعیت اسالمی درشرق شهرهرات آغازکرد
ونیروهای این تنظیمهاراازاین مناطق که برای دولت مزدوروارتش اشغالگرحایزاهمیت بود بیرون راند.
دولت پوشالی برهبری نجیب هللا احمدزی طی دو-سه سال اخیرحیاتش عمدتا براین اساس توانست
خودراسرپا نگهدارد.ازجمله جبهات جنگ مربوط به احزاب اسالمی که تسلیم دولت مزدوروارتش
اشغالگرشد "شورای نظار" برهبری احمد شاه مسعود بودکه ازسال  8115میالدی بگونه علنی باارتش
اشغالگرودولت مزدورپروتوکول عدم تعرض امضاکرد که تا آخربه آن متعهد ماند .احمدشاه مسعود
وبرهان الدین ربانی که درکسب قدرت سیاسی رقابت شدیدی باگلب الدین داشتند ،درتسلیمی احمدشاه
مسعودورابطه مخفی عده ای دیگرازقوماندانهای "جمعیت اسالمی" به دشمنان عمده خلق افغانستان،
عالوه براخذ پول وسالح مسئله همکاریهای بیشتردرآینده را نیزمد نظرداشتند .احمد شاه مسعود ذلیالنه
وخاینانه به دشمنان عمده خلق تسلیم شد واکنون ارتجاع وامپریالیسم اورا«قهرمان ملی»خوانده
ودروصف اومدیحه سرائی می کنند .اوشاهراه استراتیژیک مهم وحساس شمال کشوربه مرکزکابل
رابرای عبورومرورارتش اشغالگرودولت مزدوربگونه امن بازنگهداشت که دشمن توانست باکمترین
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هزینه حمل ونقل اسلحه سنگین،ماشین آالت،مهمات نظامی،موادسوخت،مواد غذای وسایرضروریات
نظامی رابرای ارتش ودولت دست نشانده اش درجهت سرکوب وکشتارخلق افغانستان ازاین طریق
فراهم سازد .عده ای ازجنرالهای ارتش دولت سوسیال امپریالیسم «شوروی» که درجنگ افغانستان
وکشتارمردم شرکت داشته اند درخاطرات شان ازاحمدشاه مسعود ستایش کرده اند ونجیب هللا رئیس
دولت مزدوردرماههای اخیرحکومت پوشالی اش نیزافشا کرد که  ":وزارت دفاع دولت مزدور را برای
مسعود اختصاص داده وسه ماه برای اومنتظرمانده است".
زمانیکه پروسه فروپاشی سوسیال امپریالیسم«شوروی»درسالهای 8118 - 8111آغازگردید وشریان
حیاتی دولت پوشالی درکابل هم ازجانب بادارشان قطع شد ،فروپاشی دولت پوشالی درکابل تسریع گردید
واین سرنوشت محتوم همه گروههاونیروهای ضدمردمی ونوکراستعماروامپریالیسم است .گفته می شود
که باداران روسی به آنها توصیه کرده بودند که هرجناح حزب ودولت براساس تعلقات ملیتی وقومی
شان با گروه های اسالمی متحد شده ووارد دولت اسالمی آینده شوند! همچنین گفته شد که درزمان
امضای «معاهده صلح ژنیو»بین دولت سوسیال امپریالیسم «شوروی»(منحیث قیم دولت مزدوردرکابل)
وامپریالیستهای غربی(منحیث قیم احزاب وتنظیمهای اسالمی)؛ امپریالیستهای غربی به رهبری دولت
سوسیال امپریالیسم« شوروی» این وعده را داده بودند که گروه های اسالمی مصئونیت اعضای حزب
ودولت پوشالی را تضمین می کنند .دیده شد که با فروپاشی دولت پوشالی وتشکیل دولت اسالمی تعداد
زیادی ازاعضای ملکی وعسکری واعضای «خاد» دولت مزدوربراساس تعلقات ملیتی وقومی شان با
احزاب وتنطیمهای اسالمی مختلف متحد شده ووارد دولت اسالمی شدند .دولت اسالمی برهبری صبغت
هللا مجددی نوکراستعماروامپریالیسم«عفوعموی»جنایتکاران«خلقی»پرچمی،ملیشه ای وجنایتکاران
احزاب اسالمی راصادرکرد.بهمین ترتیب «پارلمان»دولت دست نشانده امپریالیستهای امریکائی
و"ناتو"برهبری حامدکرزی مزدورامپریالیسم واستعمار«عفوعمومی» تمام جنایتکاران وقاتلین مردم
افغانستان طی دهه های اخیررا « قانونیت بخشید» .همچنین ده ها تن ازرهبران وکدرهای این باندهای
جنایتکاروچندین هزارتن ازاعضای حزب مزدورومامورین «خاد»درکشورهای اروپائی وامریکای
شمالی ودیگرکشورهای سرمایه داری پناهندگی گرفتند .جناح های از«خلقی» پرچمی ها با امارت
اسالمی طالبان این نوکران امپریالیسم ودولتهای ارتجاعی اسالمی ازجمله پاکستان وعربستان متحد شده
وعلیه دولت اسالمی برهبری برهان الدین ربانی جنگیدند .اتحاد باندهای جنایتکار«خلقی» پرچمی،
«سازائی» با گروه های اسالمی جهادی وطالبان بیانگرماهیت وخصلت تضاد بین این گروه های
ارتجاعی رنگارنگ نوکرامپریالیسم می باشد .باین صورت با سقوط دولت مزدورسوسیال امپریالیسم
«شوروی» جنایات این باندهای خون آشام علیه خلق افغانستان چه دردرون دولت اسالمی وچه درامارت
اسالمی طالبان ادامه یافت .گروه های شامل دردولت اسالمی بشمول «خلقی» پرچمی ها درجنگهای
غارتگرانه بین شان حدودهفتادهزارتن ازشهریان کابل راکشتند،غارت گسترده انجام دادند ،موارد زیادی
تجاوزبه " ناموس مردم" مرتکب شدند وشهرکابل را بویرانه ای مبدل کردند.
باسقوط رژیم طالبان توسط امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" ،همه باندهای «خلقی»پرچمی«،سازائی»،
«سفزائی» وملیشه ای باگروههای"جهادی"،حزب سوسیال دموکرات «افغان ملت»،گروه های
رویزیونیستی«سازمان رهائی افغانستان-حزب همبستگی افغانستان»و"ساما"ودیگرگروه
هاوعناصرارتجاعی ووطن فروش بخدمت امپریالیستهای اشغالگرامریکائی و"ناتو" قرارگرفته ودردولت
دست نشانده برهبری حامد کرزی (شاه شجاع سوم) شرکت کردند .جناحهای ازباندهای جنایتکارووطن
فروش «خلقی» پرچمی دردولت پوشالی کابل برهبری اشرف غنی (شاه شجاع چهارم) وداکترعبد هللا
این نوکران سرسپرده امپریالیسم واستعمار ،تا کنون به جنایت وخیانت علیه خلق افغانستان ادامه می
دهند.ارتشهای اشغالگرامپریالیسم امریکاوامپریالیستهای"ناتو"ودولت دست نشانده وگروههای
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جنایتکارومزدور"امارت اسالمی طالبان "و"داعش"و"القاعده"طی هفده سال اخیربیش ازیکصد هزارتن
ازمردم مظلوم افغانستان را بقتل رسانده وهزاران تن را معلول ومعیوب کرده اند .مردم افغانستان خاصتا
روشنفکران مترقی مردمی باید بیداروآگاه شوند وبیش ازاین فریب این همه باندهای جنایتکاروخاین
داخلی وامپریالیستهای جنایتکاروغارتگرخارجی رانخورند.اینها همه ازدشمنان خونخواروقسم خورده
خلق افغانستان هستند وچنانکه درفوق تذکاریافت طی چهل سال اخیراینها جزقتل وجنایت ووطن فروشی
 ،تجاوزبه ناموس مردم ،ودزدی وغارت وویرانی کشورکاری انجام نداده اند.اگرمردم افغانستان بهمین
منوال فریب این گروه های جنایتکاروامپریالیستهای جنایتکارامریکائی و"ناتو"راخورده وبه "
کلیپتوکراسی" وانتخاباتهای نمایشی وقالبی آنها دلخوش کنند ودچاراین خیال باطل شوند که ازاین طریق
خواهند توانست ازاین پرتگاه نجات حاصل کنند ؛ این خواب وخیالی بیش نیست .ماهیت وخصلت طبقاتی
امپریالیستها وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادرواین همه گروههای جنایتکار،خاین ووطن فروش
هرگزتغییرنمی کند.حیات طفیلی وننگین آنهابه استثماروغارت وستم وکشتارخلقهای زحمتکش وابسته
است .همچنین توده های خلق وروشنفکران مردمی نباید فریب شعارهای بظاهر«مترقی» گروه های
رویزیونیستی ازجمله «سازمان رهای افغانستان-حزب همبستگی افغانستان»«،سازمان انقالبی
افغانستان»«،ساما-ادامه دهندگان»«،سوسیالیستهای کارگری» ودیگرهمسنخان آنهارا بخورند ،اینها
ازجمله دشمنان نقابدارخلق افغانستان هستند .یگانه راه نجات واقعی خلق افغانستان ازاین اوضاع وشرایط
وحشتبارمبارزه انقالبی ومترقی تحت رهبری یک حزب واقعا انقالبی پرولتری(م -ل -م) می باشد.

 مرگ برامپریالیستهای اشغالگرامریکائی و"ناتو"ودولت دست نشانده! مرگ برباندهای جنایتکارووطن فروش «خلقی»پرچمی«،سازائی» ،ملیشه ای ،جهادی،طالب"،داعش" و"القاعده" این قاتلین مردم افغانستان!
 مرگ برامپریالیسم بین المللی وارتجاع همدست آن! پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان! 6جدی  7931خورشیدی ( 71دسمبر) 7172
( پوالد)
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