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  1352سرطان سال  26 فاجعه                           

 
افسران وابسته  عاملین اصلی این کودتا .شد انجام دکودتای نظامی برهبری سردارداوچهل ودوسال قبل 

 دیگری بودند وعده ای «دموکراتیک خلق»رویزیونیست  حزباز وپرچم« خلق»به شاخه های 

 ئیحرکتهای کودتا وشیوه طبقاتی چنانکه ازماهیت ا حمایت کردند.ازآنهنیزرتش درا ازافسران ناراضی

فئودال وبورژوازی دررأس طبقات حاکمه ارتجاعی دربارسلطنت از منحیث عضوی داود پیداست؛

سلطنت  خلع کرده ونظام را ازقدرت( او ظاهرشاهدرغیاب غافلگیرانه ) بااقدامی بوروکراتکمپرادور

خوانده ووعده ای انجام رفورمهای را « انقالب» کودتایش را داود اد.را به  نظام جمهوری تغییرنام د

 -" ظاهرپرچمی که قبل ازکودتا نقش ستون پنجم را دردولت« خلقی»باندهای  برای مردم افغانستان داد.

وبه همین صورت داده د را تشکیل داو" "جمهوریحدود نیمی ازاعضای کابینه  بازی می کردند،د" داو

 دولت» درتمام بخشهای« شوروی»امپریالیسم  مزدورسوسیالورویزیونیست  اعضای این حزب

وعالوه بروظایف جابجا شدند پولیس مخفی درمرکزووالیاتدستگاه و ، پولیسارتشدر عمدتا«جمهوری

 حفظ »را  خط مشی سیاست خارجی اششاه ظاهراگر جاسوسی می کردند.دولتی شان بنفع رژیم 

اش را عمدتاً بجانب نزدیکی  خط مشی سیاست خارجی وددا؛ می خواند «و شرقموازنه بین غرب 

د داو زمینه های نزدیکی .اعالم نمود« شوروی »تیسیال امپریالیسبه ابرقدرت سوبیشترهرچه واتکاء 

وگسترش یافت. دولت  هبوجود آمد یال امپریالیستی دردورصدارت ویسوس« اتحاد شوروی»دولت به 

ازدولت اتحاد  وتخنیکی نظامی اقتصادی، «هایکمک» طالب دهه پنجاه قرن بیستم  افغانستان درنیمه دوم

برنامه های اجرای دراعتبار رضه،ق بشکلصد میلیون دالرمبلغ یکشد وآن دولت  وقت «شوروی»

افغانستان سرمایه گذاری کرد. ازآن مختلف دربعبارت دیگردرعرصه های  ،وعده داددولت انکشافی 

تقریباً بطورکل وابسته به دولت افسران  ان ازناحیه تأمین اسلحه وتربیت نظامیببعد ارتش افغانست

تأمین وابستگی همه جانبه وآغازهای سوسیال امپریالیستی درواقع  مایهسرورودگردید. «شوروی»

 سوسیال امپریالیسمبود. توسط این دولت کشور منابع غارتو، نظامی وفرهنگی سیاسی ،اقتصادیسلطه 

غازکرده کارراآ خراج منابع گازوبهره برداری ازآناستتفحصات و برای ازهمه قبل« شوروی»

 برابرکمترازنرخسه حتی ه قیمت خیلی نازل، بعالی است یت نسبتاً کیفدارای  که درمنطقهوگازافغانستان 

بنفع  نابرابروظالمانه  تعامالت کامالً  یتجارتتبادله درعرصه . ونیزکردغصب میین المللی 

دربرابراین غارتگری منابع افغانستان قدرت کمترین اعتراض  ودولتبرقراربود « رویشو»اتحاد

 اش نداشت.ادربرابرحامی سوسیال امپریالیست کشورر "ملی"وسرمایه های 

« شوروی »عالوه برمامورین سفارت به افغانستان،« اتحاد شوروی»وکارمندان «متخصصین»ورود با

کارکنان و تخنیکی، زیرنام مستشاران نظامیجی. آر.یو( ک گ ب واه جاسوسی)مامورین دستگدرکابل 

، سلطه اقتصادی، سیاسی. نفوذ داشتند اً درتمام بخشهای دولتوتقریببه افغانستان آمده ی دیگرعرصه ها

هرچه بیشتردرافغانستان  نسبت به امپریالیستهای غربی«شوروی»سوسیال امپریالیسم  وفرهنگی نظامی

دولت افغانستان رهبران ازحمایت سیاسی اش را « شوروی» امپریالیسم همچنین سوسیال گسترش یافت.

منحیث یک مسئله مهم پشتونستان"  ازآنجاییکه " قضیه داشت.مسئله پشتونستان" ابرازدرمورد "

درمجامع بین المللی خواست تا « شوروی» درسیاست خارجی دولت افغانستان مطرح بود؛ لذا دولت 

آن  ان ومتحدین وحامیعلیه دولت پاکستان ی هرم فشارآن منحیث اعمدتاً سازمان ملل متحد از

 درمنطقه وسطح بین المللیوانگلستان مریکا ا دولتهای ،سیاتو""و "سینتو"نظامی منطقه ای درپیمانهای 

خلقهای  برحقملی وسیاسی ست دفاع ازخوابه هیچ صورت « شوروی» نماید. واین اقدام دولت  استفاده

دولت افغانستان از"مسئله  به همین صورتدرآن طرف "خط دیورند" نبود. اکن ن وبلوچ سپشتو

درجهت اغوای توده های خلق  بردولت پاکستان درسطح بین المللی،براعمال فشارعالوه پشتونستان" 

نیزاستفاده می ملیت پشتون درداخل کشورتوده های و «رندخط دیو»رف طدرآنوبلوچ پشتون  هایملیت
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هنگفتی ازبودجه دولت را برای تعدادی ازخوانین وسران قبایل واقوام  ملیتهای مبلغ . وساالنه نمود

یغاتی  درباره" قضیه پشتونیستان" هزینه می وبرنامه های تبل «خط دیورند»آنطرف درپشتون وبلوچ 

حق به خلقهای  تحت ستم پشتون وبلوچ رسیدن درجهت طی چند دهه کوچکترین کارمؤثری . لیکن کرد

چنین انتظاری ازاین نظام ارتجاعی وضدمردمی و نجام ندادا آنهات وحق خودارادیت تعیین سرنوش

 وابسته امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم نمی رفت.

نظام  ی اقتصادی ضد ملی وضد منافع توده های خلق زحمتکشدردهه چهل خورشیدی به اثربرنامه ها

دهقانان فقیروبیزمین وشبانان سلطنت وشدت استثماروستم فئوداالن وخوانین برتوده های 

امپریالیستی وسوسیال وسرمایه های  واستثماروغارتگری سرمایه های کمپرادوروبوروکراتیک

نیمه درخشکسالیهای پیاپی مضافاً وسایرزحمتکشان  را خم کرده و کمرطبقه کارگرودهقانامپریالیستی 

مواشی وسایروبزهزاررأس گوسفندهاونابودی صد وپائین آمدن سطح تولید غلهخورشیدی  دوم دهه چهل

 وشبان رابی صدها هزارازفامیلهای دهقانخوخانه  دامنه فقروگرسنگی وسعتمنجربه  ،مردم

ین دهه درگردیده وعالوه برآن بحران اقتصادی شمال غربی کشورو دروالیات غربیخاصتاً کشور

ما رسانده بود. ااسفباری  ها تن ازتوده های خلق رابه حالت بصورت عام وضع معیشتی میلیون

خلق ودسترنج توده های غارت منابع کشوربه دربارسلطنت  وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور

این وضعیت تضاد بین توده  بودند.آنها وضعیت رقتباررم آوری نظاره گرش تفاوتیبی  مشغول بوده وبا

هاراتا حدی تشدید کرده وحامیان امپریالیست وسوسیال امپریالیست آنارتجاعی های خلق وطبقات حاکم 

" سازمان جوانان مترقی" یگانه سازمان انقالبی پرولتری کشور اوضاع وشرایطآن دریکن بود. ل

ازجمله سرکوب  به دالیل مختلف جنبش توده ای تحت رهبری اش بنام " جریان دموکراتیک نوین" و

تجاعی اسالمی مزدور این جنبش انقالبی طی یک توطئه مشترک دولت خاین وضدمردمی وباندهای ار

 رجهت مهیا کردن شرایط ذهنید ه ازآن شرایط عینی مساعدنتوانست با استفادامپریالیستهای غربی 

ل عالی وشککرده مهیادهقانان فقیروبیزمین را توده های خلق منجمله بسیج وسازماندهیزمینه درجامعه 

آن  ازعللدیگر یکیازنماید. ودردهات کشورعلیه نظام ستمگرغداروضد مردمی آغرامبارزه انقالبی 

 وجناح اکونومیستیجناح سنتریستی  منجمله نیستهای درون سازمان جوانان مترقیاین بود که اپورتو

. ای رادچارفروپاشی کردند این سازمان راازدرون به فساد وانحالل کشانده وآن جنبش عظیم توده

 » ا این نوکران سوسیال امپریالیسمپرچمیه« خلقی»باندهای رویزیونیست وضدانقالبی وازجانب دیگر

درآن نیزوکردند.اغوا متوهم وتوده های خلق را «مترقی» کلمات وجمالت بظاهربکاربرد با  « شوروی

برقدرت سوسیال وایکارقدرت امپریالیستی امرن اببین امپریالیستهای غربی دررآس آشرایط 

رقابت   افغانستان ومنطقهبررتسلط برس شرق وک سوسیال امپریالیستیرأس بلرد« شوروی»امپریالیسم

داخل جناح امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی ازطریق عمال شان درهردوو .وجود داشتشدیدی 

ده شد ودی .اهداف غارتگرانه ای شان تالش می کردندبرآوردن نقشه ها وتطبیق وخارج دولت درجهت 

نیست های  رویزیوباند ،عمالشوسط تطی یک کودتای نظامی  «شوروی» که جناح سوسیال امپریالیسم 

ریالیستهای غربی ازطریق نیروهای امپ وجناح گردید مسلط برافغانستانود برهبری دا پرچمی« خلقی»

نمایندگان طبقات )سازمان جوانان مسلمان""له گروه "اخوان المسلمین" بنامارتجاعی اسالمی منجم

وبه چند مورد ده شدت بخشیرا شلیتهایفعا دداودولت جمهوری یف درتضع(مالک وتاجران کمپرادور

 26کودتای :دیگراینکه  مطلب .ندحرکت مسلحانه درمناطق مختلف کشوراقدام کردند که سرکوب گردید

وجریان  سازمان جوانان  مترقی احمد داکترفیض که صورت گرفتدرزمان وشرایطی سرطان 

ذخیره غیرمستقیم وا .اردآوردووروضربه شدیدی به جنبش انقالبی کش متالشی کردهرا دموکراتیک نوین

نقش  سرطان  26ی قدرت کودتااوضاع و همستقیم ثبات دهندکتورافمنحیث وبوده استراتژی کودتا 

 .ایفاکرد

سعادت آینده مردم »ازشیادانه وکاذبانه جهت فریب توده های عوام  اول کودتایشدرروز دداو  

؛ لیکن درعمل نمود صحبت «خدمت نماید افغانستان ودموکراسی واقعی ومعقول که براکثریت مردم

رابرجامعه  واختناق شرایط استبدادبیش ازقبل اعالم کرده ورا "جمهوری مطلقه"جای سلطنت مطلقه ب

درعرصه  داود. کرددرکشورممنوع را  آزادی خواهانه ومترقی فعالیت سیاسیحاکم کرده  وهرنوع 
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دیکته شده  تطبیق برنامه های رفورمیستیبا طرح وو داشت «اقتصاد رهبری شده» اقتصادی صحبت از

مالیات » وطرح برنامه  «تقویت سکتوردولتی»وال امپریالیسم شوروی سوسی سرمایه های ازجانب

)که داود « شوروی »تیابرقدرت سوسیال امپریالیس «هایککم» اتکابه وبا بزرگ اززمینداران« مترقی

پایه های  جا میزدند( سعی کرد تاافغانستان مردم « دوست » خاینانه آنرا« خلقی»وباندهای پرچمی 

شدیدش به سوسیال امپریالیسم وسرسپردگی د باوابستگی رژیم جمهوری داو .رژیمش را مستحکم کند

شرایط بهبود وکشوراقتصادنست اقدام مؤثری درجهت تقویت وثبات طی حدود پنج سال نتوا« شوروی»

درجلب  شاهی ایرانپاد  موافقت دولت  د کسبام داواقدتوده های مردم بنماید. مهمترین رقتبارزندگی 

نیروی کارارزان خلق کشوربود وباین صورت صدها هزارتن ازکارگران ودهقانان فقیرکشوربرای 

 سرمایه هایوبیرحمانه که مورد استثمارشدید روی کارشان عازم کشورایران شدند فروش نی

 وخامت فقروتنگدستیبیکاری وتاحدی ازشدت  مؤقتاً یرانی قرارگرفتند. واین کارتوانست ای کمپرادور

باندهای با برخورداری ازحمایت  کرد تا همزمانمی د سعی داوهمچنین بکاهد.بخشی ازتوده های مردم 

. تشکیل دهددرجامعه نیزرانش اهواداروه دیگری ازگر دورخلقی پرچمی درجهت تقویت رژیمش،مز

» ازومنفعتجو یل کرده وعناصری فرصت طلبتشک «گملی غورزن -حزب انقالب ملی»بنام تشکلی او

های اعضای حزب وی راهمین باندتعدادزیادی ازاماکرد. درآن جمعکرده هاراتحصیل و« روشنفکران

رات منحیث نماینده طبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی بوروکدداو خلقی پرچمی تشکیل میدادند.مزدور

درجهت فریب توده های  اش شئونیستیشدیدبا افکارقرارداشت. او جمهوری کمپرادوردررأس دولت

 . تکان میدادرا یت پشتونملطبقات ارتجاعی رچم ناسیونال شئونیسم پهمیشه  خلق ملیت پشتون

لویه » قدرت دولتی خودبه ترفند حفظ موقعیت وبقای  به روال نیرنگهای گذشته خاندانی اش  جهت دداو

ه نبود که کمترین اراده مردم درآن دخیل وکراتیکغیردمواین نهادقبیله ای فئودالی  فرمایشی « جرگه

باندهای اعضای  .داد« مشروعیت»  ین طریقرا بردولت ازاریاست اش وتداوم  متوسل شده  ،ونیست 

« انقالب رهبر»با  محل برگزاری"لویه جرگه"در1355دلوسال  10روز درمردوزن از هاپرچمی خلقی

ثورسال  7وچند ماه بعد ) سال یک رویزیونیستهای مزدوراین هورامیکشیدند. ولی ودبرای اوخواندن  دا

راباتمام اعضای فامیل وی به گلوله شان داخلی وحامی  نعمت ولی شان به فرمان بادارخارجی(1357

دهیچ اقدام مؤثری ازآنجاییکه رِژیم تحت رهبری داوتصاحب کردند.وقدرت دولتی راکشتندوبسته 

 ی وضعیت خرابنارضائی مردم و،هرروزبرمیزان دادرایط زندگی مردم انجام ندرجهت بهبودش

 دراواخر ودجهت تقویت واستحکام پایه های اقتصادی وسیاسی رژیمشدااقتصادکشورافزوده میشدو

مالی  «کمکهای»حمایت سیاسی وداده وجهت جلب خارجی اش را تغییرسیاست  1356سال 

تماسهای  سرمایه گذاریهای امپریالیستهای غربی منجمله ابرقدرت امپریالیستی امریکاجلب ،اقتصادیو

منجمله شاه ایران،شاه عربستان ستهای امریکائی واروپائی را با دولتهای دستیارمنطقه ای امپریالی

جانب آنهاخاصتاًشاه نسبتاًبزرگی سرمایه گذاری از ده ای مبالغسعودی ودولت مصربرقرارکرده ووع

درتمام بخشهای دستگاه دولت  ازآنجاییکه باندهای مزدورخلقی پرچمیدریافت کرد.اماران ای

مال عوگذشته ازآن عده ای از نفوذداشتندرژیم «(مصئونیت ملی»وپولیس مخفی) ، پولیسخاصتاًارتش

 بنفع این دولتبوده و« زب دموکراتیک خلقح» که  ظاهراً خارج ازحلقه تشکیالتی« شوروی » دولت

کرباس پوش برهنه ") حسن شرقمحمد  ازجمله د جابجاشده بودند،دردولت داونیزت میکردندفعالی

ند که بود دداو جمله نزدیکترین افرادبهاز"ک گ ب"هایجاسوسو اناین وطنفروشومحمدخان جاللر(پا"

رسیدن  برای ش رامتصامینتوانست  د. وباین صورت داوتحت نظرداشتنداورا  همه حرکات واقدامات 

به  برقراری روابط نزدیک  وسرسپردگیو «شوروی» سوسیال امپریالیسمفاصله گرفتن از، فبه هد

عضای خانواده عملی سازدوطی یک کودتای خونین رژیمش سرنگون گردیده وباا ریالیستهای غربی امپ

 .ندبقتل رسید  اش

ه کمک بو «حزب دموکراتیک خلق» توسط افسران عضوخورشیدی که  1357سال ثور 7سیاه  ودتایک

باندهای رویزیونیست خلقی  نه براساس اراده وحرکت مستقالنه ،انجام شدمستقیم"ک گ ب وجی آریو"

» جهانی سوسیال امپریالیسم توسعه جویانه واهدافمطابق به استراتژی منطقه ای وبدستور پرچمی بلکه

وباندهای « رویشو»د ودولت ای تشدید تضاد بین داونتیجه  رفطازیکبود. وقوع این کودتا « شوروی
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بین ابرقدرت  سوسیال امپریالیسم شوروی حدت  تضادورقابت نتیجه جانب دیگرواز هاخلقی پرچمی

کودتای سیاه  وفاجعه بارهفت برسرتسلط برافغانستان ومنطقه بود. ریکاوابرقدرت امپریالیستی ام

وجنایات   فجایعهمه تا کنون ادامه دارد ودر درپی داشت کهرا  یننگین دیگر ثورسیاه روزها وفواجع

. این  ودارنددست داشته گونه مستقیم بباندهای رویزیونیست ومزدورخلقی پرچمی  آن بعدی

ت سهمگینی راعلیه خلق دردوران حکومت ننگین شان جنایات واجحافاوخاین رویزیونیستهای جنایتکار

بی ومترقی ازاشخاص انقال تنصدها به خونتامرفق مرتکب شده ودستهای سیاه وپلیدآنهاکشور

مان حلقه التن ازخلق مظلوم وستمدیده  افغانستان آلوده است. زمانی رژیم این غان هزارو خواهوآزادی

سوسیال ،مقاومت خلق افغانستان درپرتگاه سقوط قرارگرفت زیرضربات جنگ در بگوش کرملین

 6بتاریخ منافعش درافغانستان ومنطقه،  برای نجات حکومت پوشالی وحفظ« شوروی» امپریالیسم 

 یکصد وبیست هزارنفریارتش راوحشیانه مورد تهاجم نظامی قرارداده وبا افغانستان  1358جدی سال 

به مستعمره کشید. سوسیال فاشیستهای روسی ورژیم باندهای آدمکش خلقی و آنرا اشغال نظامی کرده

ه وحدودیک ونیم داد فغانستان وویرانی کشورانجامآنچه درتوان داشتند درکشتاروسرکوب  خلق اهاپرچمی

نتوانستند این خلق آزادی  ولی؛  ماراکشتندوبه همین تعدادرامعلول ومعیوب ساختند ممردمیلیون تن از

درعدم توانائی نیروهای  انقالبی ومترقی  . لیکنووطن دوست راواداربه تسلیم نمایند خواه

سازمان »ویزیونیستهای رخیانت مضافاً وی خواهانه توده های مردم رهبری مبارزات آزاددرکشور

مبارزات به جنبش انقالبی و« ساما» اپورتونیستهای تسلیم شدهو «سازمان انقالبی» سلف  «رهائی

وخاین این مزدوران جنایتکار باندهای ارتجاعی اسالمی زمینه برای،آزادی خواهانه خلق کشور

بری جنگ مقاومت  توده ره ان دولتهای ارتجاعی منطقه مساعد گردید تاامپریالیستهای غربی ونوکر

برحق آنهارادرجهت منافع خود وباداران خارجی مقاومت عادالنه ووجنگ گرفته را بدست های مردم 

 شان به شکست کشاندند. 

ریالیستی وفروپاشی اردوگاه سوسیال امپدولت مزدورآنها نظامی ارتش متجاوزروسی وسقوط  شکستبا

ملیتی  تعلقات اساسوبر به اسالم پناه بردهوین فرستاده نفرشان  باداران روسی باندهای خلق وپرچم بر

اماندگان سوسیال و متحد شدند. این خ شانهمسن جنایتکاروخاین شان باگروه های ارتجاعی اسالمی

بروفق  می چکد هاازمردم افغانستان ازچنگالهای آنتن که خون صدها هزار «شوروی» امپریالیسم

 شان منشانه خصلت اپورتونیستی ومزدورخوی وبرمبنای ی وایدئولوژی وسیاست ضدانقالبی وضدمردم

 الطافهای غالمانه خوشخدمتیو"توبه واستغفار"ته وبا صدستایش امپریالیستهای غربی پرداخبه 

ارتجاعی با گروه های . این جانیان خونخوارانداختندگردن آنهارا برجلب کرده وقالده خدمتگذاری راآنها

علیه خلق افغانستان انجام راوتجاوزات   شنیع ترین جنایاتولت اسالمی شان دردمتحد جنایتکار اسالمی

رفه ای این جنایتکاران حشندگان شهرکابل مستقیماًسهم داشتند.( هزارتن ازبا60درکشتاربیش از)داده و

متحد شده ودرجهت نیزطالبان سالمی  ا  ارتجاعیگروه باوبی آزرم  واین وطن فروشان فرومایه 

  طالبان خون هزاران تن ازمردم ما را ریختند.قرون وسطائی  ارت اسالمیام وتقویت تشکیل

امپریالیستهای امریکائی ومتحدین آن درناتوبه افغانستان وسقوط  غارتگرانه ووحشیانه باتهاجم نظامی

باندهای ؛ بخشی ازواسارت توده های خلقکشورشیدن رژیم طالبان واشغال نظامی وبه مستعمره ک

ودرجنگ " به خدمت نیروهای اشغالگرقرارگرفته کیب نیروهای " ائتالف شمالپرچمی خلقی درتر

همه نشانده استعماربعد ازکنفرانس"بن"تشکیل دولت دست وباسقوط رژیم طالبان سهم گرفتندزمینی در

» مانند فزائی وگروه های رویزیونیستی وتسلیم طلب دیگرسسازائی،پرچمی،خلقی بخشهای باندهای 

درکنارگروه های اسالمی وملیشه ای وتکنوکراتهای وطنفروش وخادم « ساما »و« سازمان رهائی

شرکت کردند. وطی شاه شجاع ثالث( )الت دست نشانده برهبری کرزی مزدورامپریالیسم واستعماردردو

این خود ولی ادامه میدهند. به کشتارخلق وویرانی کشورسال اخیردررکاب ارتشهای اشغالگر چهارده

وصف وی خوانده ودر"شهید"د ران سردارداووپست فطرت با کمال بی شرمی اکنوفروخته های سفله 

 مدیحه سرائی می کنند.

جدید کشورباید تاریخ سیاه جنایات هولناک این   هاینسلاز مترقی مردم افغانستان خاصتاً روشنفکران 

ارابرای توده همه باندهای  خود فروخته ووطن فروش  را مطالعه کرده  وچهره های پلید وننگین آنه
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گرچه با تشکیل دولت مستعمراتی که همه گروه های  های خلق مظلوم وستمدیده افغانستان معرفی کنند.

مطالعه تاریخ سیاه وننگین دهه اخیردرآن شرکت دارند وچهارکاروقاتل مردم افغانستان درجنایت

ممنوع قرارداده خاینانه ا( درمکاتب ودانشگاه ها)پوهنتون هراجنایتبارشان وکارنامه های چهاردهه اخیر

ید کشوردرباره تاریخ نسلهای جدباین صورت دادند و« قانونیت» وآنرا ازطریق پارلمان استعماری 

این ولی . قرارگرفتند کامل جنایات واجحافات ووطن فروشیهای این باندهای مزدوردربی اطالعی

برروی تاریخ  نندترفندهانمی تواو رذالتها با اینبدانند که مزدوران استعماروامپریالیسم کورخوانده اند و

این وظیفه و. مردم افغانستان پنهان کننددیدیات وخیانتهای شان راازجناو سیاه وننگین شان پرده اندازند

خ جنایات این همه باندهای تاری و مبارزکشوراست تامیهندوست گروه ها وافراد آزادی خواه، ای همه 

رابرای توده های مردم معرفی کنند. وافشای  هاباندهای خلقی پرچمیاصتاً مپریالیسم واستعمارخمزدورا

دولت دست نشانده سهم دارند وبه که همین اکنون دروحال این گروه های جانی ومزدوراجنایات گذشته 

این که هوشیارباشند خلق افغانستان باید مشغول هستند ازجمله وظایف آنهاست.کشتاروجنایت علیه خلق 

باداران امپریالیست حمایت وبرخورداری از دولتیسرکوب ماشین  بوسیله اینایتکاروجباندهای مزدور

بدانند که خلق  اندهای رهزن وقاتل مردم ب این و انتقام می گیرند.ازآنها اشکال وطرق مختلف  بهشان 

ازآنها انتقام خون فرزندان شان را وبا سالح مبارزه انقالبی،  به آگاهی انقالبی خواهند رسید افغانستان

 .امپریالیست شان را بگورخواهند سپردفت وآنها وباداران خواهند گر

بیش ازسه ونیمه دهه است که افغانستان تحت سلطه استعماری مستقیم قدرتهای امپریالیستی 

دولتهای سلطه و (غارتگروجنایتکار)سوسیال امپریالیسم شوروی وامپریالیستهای امریکائی واروپائی

 . باارزیابی ازاوضاع کنونیقراردارد وحاکمیت مزدوران آنها ستان وایرانپاک، ارتجاعی منطقه

قدرت امپریالیستی امریکا که توطئه گریها وتجاوزات مستقیم وغیرمستقیم ابر جهانمنطقه و افغانستان،

هرچه گسترده ترازسالهای قبل علیه به شکل جدیدی ومتحدین منطقه ای آنها  اروپائیامپریالیستهای و

ونیزبا درنظرداشت ملل تحت ستم درکشورهای شرق میانه وشمال افریقا درحال گسترش است. خلقها و

درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره  چیناقتصادی وسیاسی سوسیال امپریالیسم  وسعت نفوذ

درسلطه  ئی واروپائیامریکا قدرتهای امپریالیستیبا آن رقابتتشدید آسیا، افریقا وامریکای التین ودر

 امپریالیسم فدراسیون روسیهاروپائی باتیرگی روابط بین امپریالیستهای امریکائی و، گری برجهان

 ومنطقه غانستانکنونی دراففاجعه بار وضعیت جویانه دولت ارتجاعی هند درمنطقه؛اهداف  سلطه و

دولت وگروه های جنایتکارورهزن درداخل وخارج وتمام نیروهایافت. ادامه خواهدبرای سالیان دیگر

ازتداوم چنین اوضاعی دولت درجهان است فاسد ترین وامپریالیسم که یکی ازاستعمار دست نشانده

 منابعمردم وچپاول وغارت  وسرکوب وحشیانهنفع برده وبه ستمگری واستثمار درکشورومنطقه

 با گروه هایوپائی که امپریالیستهای امریکائی وار« جنگ زرگری»ودهند.ادامه میکشور وثروتهای

براه انداخته اند وازجانب طی چهارده سال اخیر ، حقانی وگلب الدین ارتجاعی اسالمی القاعده وطالبان

که بخشی ( خالفت اسالمی"")نیروی اسالمی وحشی بنام داعشتداوم جنگ با همین شیوه با دیگر

، تا سالیان می باشدشرق میانه وسایرمناطق جهان درمریکا ومتحدین آن امپریالیسم جدید اهای وطئه ازت

منحیث پاکستان ودولت  .خواهند سوخت ارتجاعی وغارتگرانه هایدرآتش این جنگفغانستان اخلق دیگر

به تعرضات  الیسم چین درمنطقه همچنینپاسدارمنافع امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی وسوسیال امپری

البان پاکستانی  والقاعده طالبان، حقانی وگلب الدین وط)جنایتکار ومداخالتش بوسیله ای گروه های

طالبان گروه های نده بادولت دست نشا« صلحمذاکرات »ومسئله ادامه خواهد داد. درافغانستان  (وداعش

یک ترفند امپریالیستی ارتجاعی  این خادمان امپریالیسم ونوکران دولت پاکستان وحقانی وگلب الدین

اوضاع خونبارووحشتناک ه ن نسبت بوفریب مردم افغانستاعمومی نحراف افکاردرجهت ا که است

باندهای جانی بااین مزدور دولت«صالحهم»باو.گیردآنهاصورت میوسرنوشت سیاسی کشور

 ارتجاعین همه دارودسته های ای ومظالم، استبداد واستثمارآن فشارستم ای  همفکروهم اندیشهوتبهکار

واین جنگ پایان نیافته م مظلو مردمتوده های برمزدورامپریالیسم متشکل دردولت دست نشانده 

واشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتو  وکشتارخلق مظلوم جنایتکارانه 

 نجاتراه و ه خواهد یافت.مادا همچنین ومداخالت رهزنانه دولت پاکستان علیه خلق وخاک افغانستان
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 وجنگ انقالبی خلق درجهت جنگ آزادیبخش ملیومیهن ازاین ورطه فقط با برپائی خلق  واقعی

نظام سرنگونی کالا ناتووسرنگونی دولت مزدوروامپریالیستهای امریکاوامپریالیسم سلطه استعماری طرد

انقالبی ملی دموکراتیک)انقالبی دموکراتیک نوین( تحت رهبری وپیروزی  کمپرادوریفئودال 
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