درمحکومیت سیاه روز" 6جدی" ،روزتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم
«شوروی» به افغانستان
ابرقدرت سوسیال امپریالیسم«شوروی» بتاریخ "ششم جدی"سال ()1358خورشیدی مطابق "27
دسمبر"( )1979میالدی باارتش یکصد وبیست هزارنفری افغانستان رامورد تهاجم نظامی قرارداد .سیاه
روزشوم وننگین"  6جدی" پیآمد سیاه روزفاجعه بارکودتای"  7ثور" سال (  )1357خورشیدی بود
که رویزیونیستهای«خلقی» پرچمی باهمکاری مستشاران نظامی دولت «شوروی»،رژیم ولینعمت سابق
شان(سردارداوود)راسرنگون کرده وقدرت دولتی راتصاحب کردند .کودتا چیان داوود وتمام اعضای
فامیل وی را کشتند .سوسیال امپریالیسم «شوروی» بیشرمانه اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن
افغانستان را«انجام وظیفه انترناسیونالیستی» اش خواند .بهمین ترتیب دیگرکشورهای بلوک سوسیال
امپریالیستی وگروه های رویزیونیستی پیروآنها درسطح جهان این خزعبالت راتکرارکردند.چنین ادعای
پوچ فقط محصول ذهن بیماررویزیونیستها وباداران سوسیال امپریالیست آنها بود .درحالیکه دولت
«خلقی» پرچمی ها وسوسیال امپریالیسم« شوروی» ازجمله دشمنان سفاک طبقاتی وملی خلق افغانستان
بودند .این مسئله کامالاروشن است که چون رژیم جنایتکاروآدمکش وضدمردمی حزب «دموکراتیک
خلق» باثرضربات نظامی ونارضائی عمومی خلق افغانستان درآستانه سقوط قرارگرفته بود ،دولت
سوسیال امپریالیسم «شوروی» برای نجات رژیم سرسپرده وتحقق استراتیژی واهداف توسعه طلبانه
وغارتگرانه اش درافغانستان ومنطقه به اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان اقدام کرد.
با تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم« شوروی» به افغانستان ،شورشهاوقیامهای توده های خلق علیه آن
ودولت مزدوربیش ازپیش توسعه یافته وشدت گرفتند.باورودارتش متجاوزواشغالگردولت «شوروی»
به خاک افغانستان تضاد خلق افغانستان با سوسیال امپریالیسم«شوروی» ورژیم مزدورآن به تضاد
عمده مبدل گردید .یک جنبش ملی آزادی خواهانه وسراسری براه افتاد وخلقهای ملیتهای مختلف وآزادی
خواهان ازاقشارمختلف جامعه درآن سهم گرفتند .ارتش اشغالگروارتش دولت مزدوربرهبری ببرک
خاین ووطنفروش (شاه شجاع دوم) ونجیب هللا (جالد خاد) مانند اسالف جنایتکاروخاین شان نورمحمد
تره کی وحفیظ هللا امین سبعانه تروگسترده تربه کشتاروسرکوب خلق افغانستان ادامه دادند.ارتش
جنایتکارسوسیال امپریالیسم «شوروی» ونیروهای نظامی و"خاد"رژیم باندهای مزدوروجنایتکار
«خلقی» پرچمی « ،سازائی» ها طی پانزده سال بیش ازیک ونیم میلیون تن ازخلق مظلوم افغانستان
را بقتل رسانده وصدها هزارتن را معیوب ومعلول کردند؛ حدود پنج میلیون تن ازمردم بال کشیده
مجبوربه فرارازکشورشده ودرکشورهای پاکستان وایران باانواع مصایب ومحرومیت ها ودردورنج
وفقروتنگدستی وبیماری وبیسوادی گرفتارشده ،وباستم ومظالم وتوهین وتحقیردرکشورهای میزبان
نیزمواجه شدند.ارتش اشغالگرروسی ورژیم مزدورهرچه وحشیانه به سرکوب وکشتارخلق افغانستان
ادامه داده وپالیسی نظامی "سرزمین سوخته" را درافغانستان به منصه اجرا گذاشتند .این جنایتکاران
ضدبشربا بمب بارانهای وحشیانه وپیهم دهات وآتش زدن گسترده کشتزارها وباغها وتخریب منابع
وذخایرآبیاری ،صدها هزارتن ازدهقانان کشوررا که ازنیروهای فعال جنگ مقاومت حمایت می کردند
مجبوربه فرارازکشورکردند .رژیم دست نشانده وسوسیال فاشیستهای روسی چندین هزارتن ازنیروهای
مترقی وآزادی خواه خاصتا ا منسوبین جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) رابعد ازشکنجه های وحشیانه
اعدام کردند.بعدازکودتای ننگین« 7ثور"دستگاه های امنیتی «اگسا»«،کام» و«خاد» تحت رهبری
شبکه جاسوسی " ک گ ب" مانند " گشتاپو" دولت آلمان نازی علیه خلق افغانستان عمل کرده وانواع
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جنایات ضد بشری راعلیه آنها انجام داده وکشورراخاصتا ا درشهرهای تحت سلطه آنها به زندان مخوفی
برای مردم مبدل کردند .ارتش اشغالگرورژیم مزدوردرعرصه های مختلف شبکه های جاسوسی
گماردند تا حرکات ورفتارمردم رانظارت کنند .دستگاه «خاد» رژیم گروه های موسیقی وتیمهای
سپورتی ازاعضایش تشکیل کرده وزیرپوشش آنها علیه مردم جاسوسی می کردند .وزارت شئون اسالمی
تشکیل کرده وصدها آخوند وطن فروش خادیست را موظف ساخت تا درمساجد وتکایا ومحافل ماتمداری
مردم علیه آنها جا سوسی کنند .اعضای حزب مزدورشبها درپشت دیوارخانه های مردم چون سگان
بویکش ،گوش می دادند که کدام خانه به رادیوهای ازقبیل بی بی سی ،رادیواسرائیل ورادیوایران گوش
می دهند .رژیم خونخوارهزاران تن ازمردم را به این«جرم» دستگیروتحت شکنجه های وحشیانه
قرارداده وبرخی را به زندان واعدام محکوم کرد .ازدیگرجنایات ضدانسانی رژیم «حزب دموکراتیک
خلق» وارتش باداران روسی آنهاعملیات ضدفرهنگی وکتاب سوزی بود،که زیرنام«تصفیه
فرهنگی»انجام داده وهزاران جلدازکتاب های علمی،تاریخی،ادبی ودیوانهای اشعارشعرا راجمع آوری
کرده وسوختاندند.ارتش اشغالگرروسی ورژیم مزدوربیش ازده میلیون مین وتله انفجاری مرگزا
درسراسرخاک کشورغرس وتعبیه کردند که طی بیش ازسی سال اخیرهزاران تن انسان بیگناه ازجمله
کودکان رابقتل رسانده وده هاهزارتن رامعیوب ومعلول کرده اند ،که هنوزهم ادامه دارد .رژیم
مزدورهزاران تن را « بجرم» داشتن ریش بنام اینکه عامل ویا هوادارگروه های ارتجاعی اسالمی
اند مورد شکنجه های وحشیانه قرارداده وتعداد زیادی رابه قتل رساند.مامورین"خاد"رژیم مزدوروارتش
اشغالگردرجریان "عملیاتهای تفتیش وفلتراسیون" خانه ها ومحالت ،زنان وکودکان وسالمندان را
ساعتهاتشنه وگرسنه درمحل قرنطینه هامحبوس کرده ومورد ترس ووحشت واذیت وآزاروتهدید قرارداده
وجوانان ونوجوانان را دستگیرکرده وبه جبهات جنگ جنایتکارانه شان فرستاده ونقود واشیاء قیمتی
ازخانه های مردم راغارت می کردند.صدها موردازتجاوزبه عنف توسط عوامل رژیم
وعساکراشغالگرروسی وباندهای اوباش ملیشه ای نوکرآنها صورت گرفت .رژیم ده ها دسته وگروه
ازعناصراوباش ولومپن ازقبیل ملیشه های رشیددوستم وملک وسیدمنصورنادری ودیگرهمسنخان
آنهارادروالیات دیگرتشکیل داده ودرسرکوب وکشتارخلق گماردند .این گروه ها بنابرخصلت قشری
طبقاتی شان شنیع ترین جنایات ازجمله تجاوزبه زنان وغصب وچپاول اموال وزورگیری درمناطق
تحت کنترول آنها انجام دادند .موارد فوق الذکرشمه ای ازجنایات ووحشیگریها وستم ومظالم
واستبدادوغارتگری ارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم«شوروی»ورژیم دست نشانده «خلقی»
پرچمی«،سازائی»ها علیه خلق افغانستان می باشد .ولی با تمام این جنایات ووحشی گریها خلق آزادی
خواه افغانستان تسلیم نشده وبه جنگ مقاومت علیه آنها ادامه داده وضربات نظامی سنگینی برآنها وارد
کردند .وارتش اشغالگربا بیش ازبیست هزارکشته وحدود پنجاه هزارزخمی وهزاران تن معلول جسمی
وروانی با شکست نظامی بعد ازده سال با خفت وسراکندگی مجبوربه ترک خاک افغانستان شدند.
ابرقدرت سوسیال امپریالیسم« شوروی» قبل ازتهاجم نظامی به افغانستان درسال  1968میالدی به
کشورچکسلواکی لشکرکشی کرده واین کشوررااشغال کرد .همچنین دربرخی ازکشورها بوسیله افسران
مربوط به احزاب رویزیونیستی دنباله رومسکوازجمله دریمن جنوبی درسال 1967ودرحبشه درسال
 1974کودتاهای نظامی سازمان داده وآنهارا«انقالب دموکراتیک» تبلیغ کردند.لیکن کودتای
"7ثور"سال ( )1357خورشیدی وبقدرت رسیدن رویزیونیستهای «خلقی» پرچمی«،سازائی» وبعد
لشکرکشی به افغانستان واشغال نظامی وتسلط استعماری برای ده سال وکشتاربیش ازیک ونیم میلیون
تن ازتوده های خلق وارتکاب جنایات ضدبشری گسترده وتخریب وویرانی افغانستان درهمه عرصه ها؛
هرچه بیشترماهیت وخصلت امپریالیستی ابرقدرت سوسیال امپریالیسم «شوروی» وبلوک" شرق" تحت
رهبری آن درنزدتوده های خلق ونیروهای مترقی وآزادی خواه درسراسرجهان بگونه گسترده برمال
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شده ونقاب «کمونیسم»دروغین ازچهره آنها افتاده وادعاهای دروغین «دفاع ازخلقهای جهان» گسترده
ترازقبل افشاگردید.سوسیال امپریالیسم«شوروی»ورژیم مزدور«خلقی» پرچمی هااین همه کشتارسبعانه
وجنایات علیه خلق افغانستان رابا کمال بیشرمی با ادعای واهی «سوسیالیسم» و«کمونیسم» انجام دادند.
واین درموردش سهمگین ترین خیانتی است که علیه کمونیسم انقالبی مرتکب شدند.
بالشکرکشی سوسیال امپریالیسم«شوروی» به افغانستان؛ تضاد بین امپریالیستهای غربی به سرکردگی
ابرقدرت امپریالیستی ایاالت متحده امریکا وابرقدرت سوسیال امپریالیسم «شوروی» دررأس بلوک
سوسیال امپریالیستی " شرق" درسطح جهان تشدیدشده وافغانستان به گره گاه تضاد بین آنها مبدل گردید.
امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای غربی ازطریق حمایت سیاسی ودادن اسلحه وپول ومساعدتهای
لوژستیکی ازطریق دولتهای ارتجاعی پاکستان وایران برای گروه های ارتجاعی اسالمی درجنگ
مقاومت مردم افغانستان مداخله کرده وسعی کردند تا ضربات بیشتری بررقیب سوسیال امپریالیستی
شان واردکنند.ازجانب دیگرماشین تبلیغات ابرقدرت امپریالیستی ایاالت متحده امریکاوقدرتهای
امپریالیستی اروپائی ودیگرامپریالیستهای متحدآنهاودولتهای ارتجاعی درجهان،اشغال نظامی وتسلط
استعماری وجنایات سوسیال امپریالیسم«شوروی»ودولت دستنشانده درافغانستان راتمسک قرارداده
وعلیه کمونیسم انقالبی تاختند وتبلیغات ضد کمونیستی را هرچه گسترده وبگونه هستریک انجام دادند.
با آغازشورشها وقیامهای خود جوش توده های خلق افغانستان علیه رژیم جنایتکاروآدمکش حزب«
دموکراتیک خلق» وشدت وگسترش بیشترآن علیه ارتش متجاوزواشغالگرسوسیال امپریالیسم«
شوروی»؛ گروه های ارتجاعی اسالمی به کمک وحمایت همه جانبه دولتهای ارتجاعی پاکستان وایران
وعربستان سعودی وامپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولت ضدانقالبی چین  ،رهبری خودرا برجنگ
مقاومت توده های خلق تحمیل کردند .این نیروهای ارتجاعی قرون وسطائی جنگ آزادی خواهانه مردم
افغانستان را (که به منظورسرنگونی رژیم جنایتکار«خلقی» پرچمی ها وختم اشغال نظامی وطرد سلطه
استعماری سوسیال فاشیستهای«شوروی» حصول استقالل کشوروکسب آزادی ملی آغازکرده
بودند)«،جنگ اسالم وکمونیسم» تبلیغ کرده وآن را ازمسیراصلی آزادی خواهانه آن درجهت تأمین
اهداف ارتجاعی وضدمردمی شان منحرف کردند.احزاب وگروه های ارتجاعی اسالمی(نمایندگان طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیسم) بنابرماهیت ایدئولوژی وسیاست وسرشت ارتجاعی شان
شنیع ترین جنایات رادرمناطق زیرکنترول آنها (عمدتا ا دردهات کشور)علیه توده های خلق مرتکب شدند.
کارنامه های جنایتباروستم ومظالم گروه های ارتجاعی اسالمی برهبری عناصرجنایتکاروخاین ازجمله
گل ب الدین ,سیاف ،برهان الدین ،خلیلی ،محقق ،شیخ آصف محسنی ،عبدالعلی مزاری ،یونس خالص،
حقانی ،مولوی حسین ،احمد شاه مسعود،اسماعیل وده هاامیروقوماندان دیگروامپریالیستهای غربی
حامیان آنها وباندهای جنایتکار«خلقی» پرچمی وسوسیال امپریالیسم «شوروی» صفحات سیاهی
ازتاریخ معاصرافغانستان را تشکیل می دهد .گروه های وحشی وجانی اسالمی همه قربانیها وفداکاریهای
مردم افغانستان درجنگ مقاومت علیه رژیم «خلقی» پرچمی ها وارتش اشغالگرروسی رادرجهت منافع
واهداف طبقاتی خویش واستراتیژی منطقه ای امپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه حامی
آنها مصادره کرده وبه شکست کشاندند وباتبانی وسازش باامپریالیسم فدراسیون روسیه ورژیم
مزدورپرچمی «خلقی»ها«،دولت اسالمی»رااعالن کردند.این اتحاد احزاب وتنظیمهای اسالمی با گروه
های «خلقی» پرچمی«،سازائی» امرنا گهانی نبود بلکه براساس روابط نهان وعیان گذشته آنها
صورت گرفت .زیرابخش زیادی ازآنها روابط مخفیانه با دولت مزدوروارتش اشغالگرروسی
برقرارکرده وبا آنها پروتوکولهای عدم تعرض امضاکرده بودند وازآنها سالح ومهمات بدست می آوردند
تا درجنگهای بین گروهی با رقبای سیاسی شان بکارگیرند .اولین فرد ازآنها احمدشاه مسعود بود که
درسال (  )1983با خفت وسرافکندگی تسلیم دشمنان طبقاتی وملی خلق افغانستان شده وبا آنها «
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پروتوکول عدم تعرض» امضاکرد .مسعود شاهراه استراتیژیک ومهم سالنگ رابرای ارتش
اشغالگرمصئون وامن نگهداشت تا بتواند سالح ومهمات ومواد سوخت ماشین جنگی خود وارتش دولت
مزدورا باهزینه کم وبه سرعت انتقال داده وخلق افغانستان رابکوبند .این سهمگین ترین خیانت ملی
وجنایت علیه خلق افغانستان بود که احمدشاه مسعود ودارودسته اش انجام داد .ازجمله جنایات
دیگرمسعود قتل ده ها تن ازنیروهای مربوط به جنبش دموکراتیک نوین ودیگرآزادی خواهان می باشد.
ولی امپریالیسم واستعماروارتجاع حاکم برافغانستان به وی لقب «قهرمان ملی» داده وبا تبلیغات گمراه
کننده قبراورابرای توده های عوام نا آگاه به زیارتگاه بدل کرده اند .چنانکه قبرهمپاله
جنایتکاردیگراوعبدالعلی مزاری را برای توده های خلق ملیت هزاره زیارتگاه ساخته اند .قدرتهای
استعماری وامپریالیستی وطبقات ارتجاعی درطول تاریخ عده ای ازستمگران وقاتلین خلقها وخاینین ملی
رابعدازمرگ شان به چنین جایگاه های رسانده اند.چنانکه "گاندی" و"مندیال" که سرتسلیم
دربرابراستعماروامپریالیسم فرود آوردند وبه مبارزات استقالل طلبانه وآزادی خواهانه وخون خلق
کشورهای شان خیانت کردند ،منحیث الگوی در«مبارزه مسالمت آمیز» علیه امپریالیسم وارتجاع
درسطح جهان تبلیغ کرده ومجسمه های آنهارا ساخته اند تا توده های خلق ناآگاه رادرسطح جهان گمراه
کنند".گاندی" و"مندیال"برای عناصرارتجاعی وخودفروخته به استعماروامپریالیسم درکشورهای تحت
سلطه امپریالیسم ازجمله درافغانستان به الگومبدل شده اند .درحالیکه ده ها تن انقالبیون ازرهبران
واقعی خلقها رادرکشورهای مختلف جنایتکارانه بقتل رسانده وبصورت گمنام دفن کرده اند.اولین اقدام
سرکردگان«دولت اسالمی»برهبری صبغت هللا مجددی
خاینانه وجنایتکارانه
«عفوعمومی»باندهایجنایتکار«خلقی»پرچمی،ملیشه ای«،سازائی»«،سفزائی» وجنایتکاران ازگروه ها
واحزاب ارتجاعی اسالمی بود.این اقدام آنها جنایت وخیانت آشکاربه خلق ستمدیده ومظلوم افغانستان
می باشد.
نقش سازمانها وگروه های چپ منسوب به جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) درمبارزه نظامی
علیه رژیم کودتائی « حزب دموکراتیک خلق» وارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم« شوروی»:
قبل ازکودتای" 7ثور" سازمانها ،گروه ها ومحافل منسوب به جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید)
بشکل پراکنده فعالیت می کردند .با وقوع کودتای"7ثور" تحرکی دربین آنها بوجود آمده ومذاکرات
وبحثهای جدی جهت وحدت ایدئولوژیک-سیاسی وتشکیالتی وآغازمبارزه متحد علیه دشمنان طبقاتی
وملی دربین آنها انجام شد .لیکن فضای اختناق واستبداد وحشیانه حاکم برکشورازیکطرف وفقرتئوریک
وعدم تجربه پراتیکی الزم درمبارزه انقالبی پرولتری این گروه ها ازطرف دیگر ،موجب گردید که
نتوانند یک حزب انقالبی پرولتری برمبنای خط ایدئولوژیک-سیاسی(م -ل -م) ایجاد کرده ومبارزات
خود جوش توده های خلق را که علیه رژیم ضدمردمی «خلقی»پرچمی هاوارتش اشغالگرسوسیال
امپریالیسم«شوروی» بپا خاسته بودند ،بگونه اصولی وانقالبی رهبری کند .قبل ازکودتای" 7ثور"
تشکلهای "سازمان مبارزه برای ایجادحزب کمونیست"و"سازمان رهائیبخش خلقهای افغانستان(سرخا)"
با خط ایدئولوژیک-سیاسی( م-ل-ا) فعالیت می کردند" .سازمان آزادی بخش مردم افغانستان(ساما)"
درسال (  )1357خورشیدی با برنامه ملی -دموکراتیک تشکیل گردید " .سازمان انقالبی وطن پرستان
واقعی( ساوو)" باادعای خط ایدئولوژیک-سیاسی( م-ل) اعالم موجودیت کرد و"سازمان پیکاربرای
نجات افغانستان" باخط ایدئولوژیک-سیاسی(م-ل-ا)بتاریخ 3جدی سال ( )1358خورشیدی تشکیل شد.
رویزیونیستهای«خلقی»پرچمی«،سازائی»هاوسوسیال امپریالیسم«شوروی»خصومت خاصی با
منسوبین جنبش دموکراتیک نوین داشتند؛ ازآن روآنهاراموردحمالت وحشیانه قرارداده وچندین هزارتن
آنهارادستگیروبه جوخه های اعدام سپردند.وصدها تن دیگررادرزندانهای طوالنی مدت سبعانه شکنجه
کردند".سازمان رهائیبخش خلقهای افغانستان(سرخا)"و"سازمان مبارزه برای ایجادحزب
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کمونیست(اخگر)"موردحمله رژیم سفاک قرارگرفته وتعداد زیادی ازاعضا وهواداران آنها راجنایتکارانه
اعدام کرد ویا درزندان مورد شکنجه های وحشیانه قرارداد .درافغانستان تشکلهای منسوب به جنبش
دموکراتیک نوین بیش ازهرنیروی سیاسی دیگرماهیت ایدئولوژیک-سیاسی رویزیونیستی وخصلت
ضدمردمی وضدانقالبی وسرسپردگی رژیم«حزب دموکراتیک خلق»رابه سوسیال
امپریالیسم«شوروی» بطورهمه جانبه برای خلق افغانستان افشا کرده ودورنمای سیاه ووحشتباراین
رژیم راپیش بینی کردند.
هریک ازتشکلهای منسوب به جنبش دموکراتیک نوین ،مبارزه طبقاتی وملی راعلیه رژیم
«خلقی»پرچمی هاوارتش سوسیال امپریالیسم «شوروی» براساس خط ایدئولوژیک-سیاسی واستراتیژی
واهداف شان به پیش بردند .تشکل" ساوو" ازبدوتشکیل دچارانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی بوده واندیشه
مائوتسه دون ویا(مائوئیسم) راکه مرحله ای ازتکامل علم انقالب پرولتری(مارکسیسم -لنینیسم) می باشد
قبول نداشت .با همه انتقادات اصولی ازجانب بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری( م -ل -م) این
تشکل درجریان فعالیتهایش هرچه بیشترسیرقهقرائی طی کرده ودراتحاد با گروه های همفکرآن تشکل
دیگری بنام«اتحاد مارکسیست-لنینیستهای افغانستان(امال)»رااعالم کرده وهرچه بیشتردرمنجالب
رویزیونیسم سقوط کرد .تعدادی ازکدرهای رهبری واعضای " ساوو" توسط دولت جنایتکار«خلقی»
پرچمی ها دستگیروزندانی شددند .گفته می شود که ازکدررهبری زندانی" ساوو" فقید مسجدی خان
وفقید بشیربهمن به خط ایدئولوژیک  -سیاسی( م -ل -ا) باورمند بودند ،اعدام شدند".ساما" تحت رهبری
فقید مجید برمبنای به خط ایدئولوژیک -سیاسی واستراتیژی واهداف برناموی اش مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی ومبارزه مسلحانه راعلیه رژیم مزدوروارتش اشغالگر«شوروی» به پیش برد .لیکن بعد
ازدستگیری واعدام جنایتکارانه فقید مجید بوسیله رژیم خونخوار«خلقی» پرچمی« ،سازائی» ها وارتش
اشغالگر« شوروی»  ،رهبری «ساما» دربرنامه قبلی اش تجدید نظرکرده وبرای پیروزی «جمهوری
اسالمی» فعالیت کرد.پذیرش استراتیژی «جمهوری اسالمی» تنها منجالب وقهقرای سقوط رهبری
«ساما» نبود .رهبری «ساما» به دولت مزدوروارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم« شوروی» تسلیم
شده ومتحداا با آنها علیه احزاب ارتجاعی اسالمی جنگید .رهبری «ساما» با این تسلیمی به دشمنان عمده
طبقاتی وملی خلق افغانستان نه تنها به خلق ومیهن وجنبش انقالبی مردمی خیانت کرد که تعداد زیادی
ازصفوف«ساما»وآنعده ازشعله ایهای را که هنوزتعلق تشکیالتی نداشتند ودرچوکات «ساما»علیه رژیم
مزدوروارتش اشغالگر«شوروی» وارد مبارزه مسلحانه شده بودند ،اغواکرده ودرجنگ علیه جمعیت
اسالمی ربانی وحزب اسالمی گلب الدین[ازجمله درجبهه"شرق شهرهرات"برهبری
انجینرشیرآهنگر(عضومرکزی ومسئول حوزه جنوب غرب"ساما")وداکترصدیق هری ودیگرهمپاله های
آنها] کشته شدند وتعدادی هم بشکل مرموزی دردرون همین جبهات جنگ بقتل رسیدند .این جنایتی
نابخشودنی است که رهبری «ساما»مسئولیت آن رانیزبدوش دارد .این خاینین هرقدرخواسته باشند که
با ترفند وشیادی ومسخ واقعیتها وتحریف وکتمان حقایق ،خودرا ازاین جنایات وخیانتها« تبرئه» کنند
برای شان میسرنخواهد بود؛زیراتاریخ قضاوت منصفانه می کند.همچنین تشکل رویزیونیستی«سازمان
رهائی افغانستان» برهبری داکترفیض تعداد زیادی ازاعضا وهواداران جریان دموکراتیک نوین(شعله
جاوید) رابا ترفندهای اپورتونیستی ورویزیونیستی واغواگری با خود همراه ساخت .تشکل« رهائی» با
سه حزب وتنظیم ارتجاعی اسالمی «جبهه مبارزین مجاهد»راتشکیل کرده ودرجهت پیروزی"جمهوری
اسالمی"وتحقق اهداف دولت رویزیونیستی وضدانقالبی چین درجنگ مقاومت علیه رژیم مزدوروارتش
سوسیال امپریالیسم «شوروی» شرکت داشت .این تشکل رویزیونیستی با استقبال ازاشغال نظامی وتسلط
استعماری امپریالیستهای امریکائی و" ناتو" درکنفرانس" بن" درسال ( )2001شرکت کرده ودردولت
دست نشانده شرکت کرد.
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"سازمان پیکاربرای نجات افغانستان"برمبنای خط ایدئولوک -سیاسی( م -ل -ا) ازگروه ها ومحافل
منسوب به جریان دموکراتیک نوین تشکیل شد .این گروه ها قبل ازتشکیل "سازمان پیکاربرای نجات
افغانستان" مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی افشا گرانه راعلیه رژیم «خلقی» پرچمی ها به پیش برده وبرخی
ازآنها درمبارزه نظامی نیزشرکت داشتند .سازمان پیکاربرای نجات افغانستان مبارزه ایدئولوژی-
سیاسی افشا گرانه ومبارزه مسلحانه علیه ارتش اشغالگرسوسیال امپریالیسم «شوروی» ورژیم مزدوررا
به پیش برده وجنایات احزاب ارتجاعی اسالمی وماهیت ایدئولوژیک-سیاسی آنهاراافشاکرد.چنانکه قبالا
تذکررفت،ضعف ایدئولوژیک-سیاسی منسوبین جنبش انقالبی پرولتری کشوروشدت وحشتی که رژیم
کودتائی علیه آنها درجامعه براه انداخته بود؛گروه های تشکیل دهنده سازمان پیکاربرای نجات افغانستان
درآن شرایط وحشت وترورنتواستند معیارهای اصولی وانقالبی را درتشکیل سازمان رعایت کنند.باین
صورت عناصری دارای انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی واردسازمان شدند.ازجمله این
عناصربشیر(حکیم توانا) وفضل کریم که بعدازحدود یکسال همراهی باسازمان ،درجریان پراتیک
مبارزاتی اپورتونیسم ورویزیونیسم وتخریب وتوطئه گری آنها علیه سازمان آشکارشده وازسازمان
طرد شدند .این مرتدین خاین بعدازطرد ازسازمان پیکاربرای نجات افغانستان به دولت مزدوروارتش
اشغالگرتسلیم شده وازسنگرضدانقالب ودشمنان خونخوارطبقاتی وملی خلق افغانستان به حمالت
رویزیونیستی علیه سازمان پیکاربرای نجات افغانستان وکالاخط ایدئولوژیک-سیاسی (م -ل-م)ادامه
دادند.همچنین سازمان پیکاربرای نجات افغانستان موردحمله دولت مزدوروارتش اشغالگرقرارگرفت
وتعدادی ازکدرهای رهبری واعضای سازمان زندانی شدند.دوعنصرخاین دیگر ،داکتراحمدعلی
وبرادرش سازمان را مورد حمالت رویزیونیستی قراردادند وازسازمان طرد شدند .بعداا واضح گردید
که این خاینین ازجمله عوامل نفوذی پرچمی ها حتی قبل ازکودتای " 7ثور"دربین گروه ها ومحافل
مربوط به جریان دموکراتیک نوین بوده اند .همچنین عده ای دیگری نیزبه امرمبارزه انقالبی بی ایمان
شده وبه سازمان خیانت کردند وسازمان هرچه بیشترتضعیف گردید.ازجانب دیگرگروههاواحزاب
ارتجاعی اسالمی(خاصتا ا حزب اسالمی گلب الدین ،جمعیت اسالمی ربانی مسعود ،حزب وحدت اسالمی
وحزب هللا) نیزازجمله دشمنان سوگند خورده گروه های منسوب به جنبش انقالبی پرولتری(م -ل -م)
وجنبش دموکراتیک نوین کشوربودند وهستند ودرجبهات جنگ مقاومت علیه رژیم مزدوروارتش
اشغالگر«شوروی»ودرکشورهای همسایه تعداد زیادی ازآنهارابقتل رساندند.اعضای سازمان پیکاربرای
نجات افغانستان درداخل جبهات جنگ مقاومت نیزمورد حمالت خصمانه گروه های مربوط به "جمعیت
اسالمی" و"حزب هللا" این نوکران سرسپرده امپریالیستهای غربی ودولت جنایتکارجمهوری اسالمی
ایران قرارگرفته وبا تحمل ضربات شدید بعد ازچهارسال مجبوربه ترک جبهه جنگ شدند .باین ترتیب
با خیانت رویزیونیسم واپورتونیسم وسرکوب وحشیانه طیفهای مختلف دشمنان طبقاتی وملی خلق،
تشکلهای مربوط به جنبش انقالبی پرولتری(م -ل -م) ازجمله " سازمان پیکاربرای نجات افغانستان"
تضعیف شده ونتواستند سهم مؤثری دررهبری جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه ارتش سوسیال
امپریالیسم« شوروی» ودولت مزدورآن داشته باشند ورهبری جنگ مقاومت مردم افغانستان درهمه
بخشهای کشورتحت رهبری احزاب ارتجاعی اسالمی این نوکران امپریالیستهای غربی ودولتهای
ارتجاعی پاکستان ،ایران وعربستان سعودی قرارگرفته و به شکست کشانده شد.
بعد ازتشکیل "دولت اسالمی" درکابل اختالفات وتضاد بین گروه های تشکیل دهنده آن برسرتقسیم
کرسیهای دولتی تشدید گردید .چون همه این گروه ها مزدوروسرسپرده قدرتهای امپریالیستی ودولتهای
ارتجاعی مختلف بودند وهستند؛ ازاینروبرسرتقسیم قدرت دولتی به منظورتأمین منافع پلید طبقاتی
وگروهی خود وباداران خارجی شان وحشیانه بجان هم افتاده وطی پنج سال جنگ ارتجاعی وغارتگرانه
بیش از( )60هزارتن انسان بیگناه ازاهالی شهرکابل راکشتند ،ده ها هزارتن رامعیوب ومعلول کردند
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وحدود یک میلیون تن ازباشندگان شهرکابل ووالیات دیگرمجبوربه آوارگی به کشورپاکستان
ودیگروالیات کشورشدند وبخش بزرگ شهرکابل به ویرانه مبدل شد .این گروه های وحشی
ومزدورتجاوزات ناموسی ،غارت وچپاول اموال مردم ازجمله اموال وجایدادهای "سیکها وهندوها"
واموال دولتی ودیگرجنایات ضدبشری رابطورگسترده انجام دادند .هروالیت وولسوالی کشوربین گروه
ها ودسته های مسلح جنایتکارتقسیم گردید ،قطاع الطریقی وناامنی درسراسرکشوربیدادمی کرد وتوده
های مردم وسایرطبقات واقشارجامعه تحت این اوضاع وحشتباربه رمق رسیده بودند .درآن اوضاع
امپریالیستهای غربی این دارودسته های جنایتکارووحشی مزدورشان رادرتشکیل حکومت وتحکیم
دیکتاتوری تئوکراتیک (فئودال کمپرادوری) یکپارچه وتأمین منافع آنها ناموفق یافته ونیروی ارتجاعی
ومزدوردیگری بنام" تحریک اسالمی طالبان" رابا شعار«اسالم خالص» وارد معرکه کردند .وحشت
وبربریت گروه های متشکله "دولت اسالمی" چنان مردم رابه ستوه آورده بودکه ورود طالبان درمعرکه
وبلند کردن شعار«امنیت ومصئونیت» ووعده "برگرداندن ظاهرخان به حکومت" ازجانب گروه طالبان،
درابتدا تا حدی مورد استقبال توده های ناآگاه قرارگرفت که تلویحا ا آنهارا« فرشته های جامه سفید» می
نامیدند .دوجناح ارتجاعی اسالمی یکی دولت اسالمی( متشکل ازگروه های جهادی  ،ملیشه های دوستم
ونادری و پرچمی ها) به کمک های تسلیحاتی وپولی وحمایتهای سیاسی امپریالیسم فدراسیون روسیه،
دولت ارتجاعی هند ودولت ارتجاعی ایران) ودیگری امارت اسالمی طالبان(دراتحاد با گروه القاعده،
طالبان پاکستانی ،ملیشه های ارتش دولت پاکستان وگروه نظامیان «خلقی» برهبری شهنوازتنی) با
اسلحه وپول وحمایت سیاسی امپریالیستهای غربی ودولتهای پاکستان ،عربستان سعودی ودیگرکشورهای
خلیج فارس درجهت تسلط برخاک افغانستان دربرابرهم قرارگرفته وافغانستان یکباردیگربه میدان جنگ
گروه های ارتجاعی اسالمی وحشی مبدل شد وخلق مظلوم وستمدیده را برای شش سال دیگردرکوره
جنگهای ارتجاعی وتاراجگرانه سوختاندند" .امارت اسالمی طالبان" وابسته به امپریالیسم وتحت "
قیمومت" دولت پاکستان طی شش سال بربیش ازهشتاد درصد خاک افغانستان تسلط یافت .این نیروی
ارتجاعی قرون وسطائی اختناق واستبداد وحشیانه ودیکتاتوری تئوکراتیک فاشیستی را درکشورحاکم
کرد .هزاران تن انسان بیگناه رابقتل رسانده ویا درزندانها شکنجه کرد ،موارد قتل عام ازملیت هزاره،
سوختاندن خانه ها وحاصالت اراضی وباغهای بخشی ازمردم والیات پروان وکاپیسا وکوچ اجباری
آنها به والیت کابل وننگرهاررا وحشیانه انجام داد ،ستم طبقاتی فئودال کمپرادوری ،ستم ملی شئونیستی
وستم مذهبی رابراقلیتهای مذهبی کشورازجمله شیعه ها وهندوها وسیک هاوستم برزنان راسبعانه
وظالمانه اعمال کرد .اجرای حکم مجازات اعدام زنان ،سنگساروشالق زدن آنهادرمالء عام ومحرومیت
زنان ازحقوق مدنی واجتماعی ،حق تحصیل وکارازجمله کارنامه های سیاه رژیم طالبان است.
با وقوع حادثه( )11سپتمبر( )2001میالدی ،حمله بربرجهای مرکزتجارت جهانی درنیویورک وپنتاگن
وکشته شدن حدود سه هزارنفر؛ دولت امریکا بالدرنگ انگشت اتهام را بطرف اسامه بن الدن نشانه
رفت .درحالیکه چگونگی وقوع این حادثه وعاملین اصلی آن تا کنون درپرده ابهام باقی مانده است.
حادثه ( )11سپتمبرتمسکی شد برای امپریالیسم امریکاتا مرحله سوم تطبیق دوکتورین « نظم نوین
جهانی» اش را به منصه اجرا قراردهد .مرحله اول آن حمله به عراق دراوایل دهه نود میالدی وکشتارده
ها هزارتن بود ومرحله دوم آن حمله به یوگسالویا وکشتاربیش از(  )150هزارتن وتجزیه این
کشوروگسترش "ناتو" به شرق اروپا راقبالا انجام داده بود .بعد ازآنکه رژیم طالبان ازتسلیمی اسامه بن
الدن رهبر"القاعده "که درافغانستان پایگاه داشت به دولت امریکا سرباززد؛ امپریالیسم امریکا دررأس
یک ائتالف امپریالیستی زیرنام «جنگ علیه تروریسم اسالمی» بتاریخ" 7اکتوبر" سال (  )2001میالدی
حمالت نظامی وحشیانه را به افغانستان به منظورساقط کردن رژیم طالبان آغازکرده وطی حدود دوماه
خلق افغانستان را بخاک وخون کشیده وهزاران تن را بقتل رسانده ویامجروح ومعلول کرد وویرانیهای
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زیادی درعرصه های مختلف کشورببارآورد .امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"باسقوط رژیم
طالبان،افغانستان رااشغال نظامی کرده وتحت سلطه استعماری قراردادند .این جنایتکاران غارتگربه
منظوراغوای خلق افغانستان وفریب اذهان جهانیان ،کنفرانس" بن" راظاهراابه سرپرستی «ملل متحد»
دایرکرده ودولت دست نشانده ای متشکل ازگروه ها وعناصرجنایتکارووطن فروش وخاین ازجمله:
جهادیها ،ملیشه های مزدور ،پرچمی خلقی «سازائی»ها«،حزب سوسیال دموکرات(افغان
ملت)»،رویزیونیستهای «سازمان رهائی افغانستان»«،ساما» ودیگرعناصرتسلیم طلب وخادم
امپریالیسم به رهبری کرزی مزدور(شاه شجاع سوم) تشکیل کرده وبرخلق افغانستان تحمیل
کردند.ارتشهای اشغالگرامریکائی و" ناتو" وارتش دولت دست نشانده طی هژده سال اخیربیش ازصد
وپنجاه هزارتن ازخلق افغانستان را بقتل رسانده وده ها هزارتن را مجروح ومعلول کرده وصدهاهزارتن
مجبوربفرارازکشورشده اند.ارتشهای اشغالگربنام «تعقیب ودستگیری تروریستها» با انواع سالح های
مرگبارزمینی وبمبارانهای سنگین هوائی درمناطق مختلف کشورخاصتا ٌ دروالیات شرقی وجنوب غربی
مردم بیدفاع اعم زنان واطفال راسبعانه بقتل رسانده اند .هزاران تن را درزندان بگرامی به بند کشیده
وشکنجه کرده اند .شبها به خانه های مردم هجوم برده وبا ایجاد رعب ووحشت اطفال وزنان را
دچارترس ووحشت وشوکهای روانی وعصبی کردند.داستانهای هولناکی ازجنایات ارتشهای
اشغالگردروالیات مختلف کشوروجود دارند .کشتاروجنایت علیه خلق افغانستان طی  18سال اخیرادامه
یافته وامپریالیستهای امریکائی و" ناتو"با تبلیغات اغواگرانه همه این جنایات واعمال وحشیانه را
زیرنام«جنگ علیه تروریسم وتأمین امنیت»و«بازسازی ودموکراسی»انجام داده ومی دهند.این
جهانخواران بادموکراسی(بخوان کلیپتوکراسی)وارداتی شان هرچهارسال یکبارنمایش مسخره ای بنام «
انتخابات» دایرکرده ومشتی خاین ووطن فروش را درپارلمان پوشالی وفرد مزدورمورد نظرشان را
دررأس دولت دست نشانده نصب می کنند .همچنین ترویج وتوسعه کشت خشخاش وتولید تریاک
وهروئین که مقدارآن ساالنه به بیش ازهشت هزارتن متریک رسیده وافغانستان بزرگ ترین کشورتولیده
کننده تریاک وهیروئین درجهان می باشد ،یکی دیگرازبرنامه های شوم وغارتگرانه امپریالیستهای
امریکائی و" ناتو" بوده وسران ارتشهای اشغالگرساالنه میلیاردها دالرحاصل ازتولید مواد مخدرکمائی
می کنند .وچند ین میلیارد هم به جیب فئوداالن وحکام عالی رتبه دولت دست نشانده وگروه طالبان
والقاعده وشبکه های قاچاق داخلی وخارجی می ریزد .تعداد بیش ازدومیلیون معتاد به مواد مخدروشیوع
"ایدز" ازجمله جنایات امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده وگروه های وحشی طلبان والقاعده می
باشد .همچنین بیکاری وفقروفساد گسترده وضعف فرهنگی درجامعه موجب شده تا تعدادی اززنان
جوان بی سرپرست به پرتگاه ذلت تن فروشی کشیده شوند.وازجانب دیگرحضورارتشهای
اشغالگرنیززمینه سازاین مسئله شده است .همچنین طی هژده سال اخیرگروه های طالبان ،القاعده و"
داعش"هزاران تن ازمردم بیگناه راکشته ویا معیوب ومعلول کرده وهزاران تن رابه بند کشیده ومورد
شکنجه های وحشیانه قرارداده اند .با انجام عملیاتهای وحشیانه " انتحاری" وبمب گذاریهای" کنارجاده
ای" ازجانب گروه های (طالبان ،القاعده ،حقانی،گلب الدین و داعش ) که اکثریت قاطع ازقربانیان آنها
را توده های مردم مظلوم تشکیل می دهد وفضای رعب ووحشت را خاصتا ا درشهرها بوجود آورده اند
که موجب اختالالت روانی بخش بزرگی ازمردم درجامعه شده است.ازجانب دیگرموجودیت صدها باند
جنایتکارودزد واختطافگرمسلح دروالیات مختلف کشورکه ازحمایت تعدادی ازعالی رتبه های دولت
مزدوربرخورداراند ومردم شب وروزرا با ترس ونگرانی وفشارهای روانی سپری می کنند.
دراوضاع کنونی خلق افغانستان زیرسلطه وستم استعماری امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"وستم طبقاتی
ودیگرانواع ستمهابوسیله دولت دست نشانده(منحیث یکی ازفاسدترین دولتها درجهان) برهبری اشرف
عنی(شاه شجاع چهارم)ودیگرگروهای جنایتکاروخاین ونوکرامپریالیسم ودرولسوالیهای زیرحاکمیت
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قرون وسطائی طالبان،القاعده و"داعش"رنج وعذاب کشیده وانواع ستم ومظالم برآنهااعمال می
شود.فقروگرسنگی،بیسرپناهی،ابتالبه امراض جسمی وروانی،بیحقوقی وناامنی درسراسرکشوربیداد می
کند .طی حدودچهل سال اخیربیش ازدومیلیون تن ازمردم افغاستان بوسیله ارتشهای سوسیال
امپریالیسم«شوروی» ورژیم مزدور«خلقی» پرچمی ها ودولت اسالمی وامارت اسالمی وامپریالیستهای
امریکائی و" ناتو"(طی هژده سال اخیر) وگروه های طالبان والقاعده وحقانی کشته شده وبهمین
تعدادمجروح ،معلول ومعیوب شدند وزندگی صدهاهزارتن به نابودی کشیده شده ،هزاران فامیل مجبوربه
گدائی شده اند وثلث نفوس کشوربه جیره غذائی اندک ماهانه ازطرف ملل متحد زنده اند ودوثلث نفوس
کشورازیکی ازامراض روانی وعصبی رنج می برند .فقط مشتی جنایتکاروخاین ووطن فروش ازجمله
سردسته های گروه های" جهادی" وملیشه ای وگروه های خلقی پرچمی و«افغان ملتی» ودیگرهمپاله
های آنها خاصتا طی هژده سال اخیرازقبل نوکری به امپریالیستهای امریکائی و" ناتو" ودولتهای
ارتجاعی منطقه صاحب ثروتهای کالنی شده وبرخلق ستمدیده ودربند کشیده افغانستان حکومت می
کنند.امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"ودیگرکشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی باتمویل بیش
ازدوهزارنهاد " ان جی او" وبیش ازسه هزارنهاد «جامعه مدنی» به ارزش صدها میلیون دالرچندین
هزارتن ازتحصیل کرده ها رابا معاشهای نسبتا ا کالن تطمیع کرده وبخدمت گرفته اند .مدیران این نهاد
ها با دستبرد زدن ازبودجه این نهاد هانیزبه ثروتهای کالنی رسیده اند .همه اینها درجهت تبلیغ وترویج
ایده ها وفرهنگ تسلیم طلبی ملی وطبقاتی فعالیت کرده وتوده های خلق رادربرابراشغالگری وتسلط
استعماری امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" اغواکرده ومی کنند.این چیزیست که خاصتا ا طی هژده سال
اخیربوضوح شاهد آن هستیم .بهمین صورت قدرتهای امپریالیستی زمینه سوء استفاده ودزدی را برای
قشردیگری دردرون دولت دست نشانده مساعد ساخته اند .اینها با اختالس ازمبالغ کالن مصارف پروژه
هاومصارف دولتی که پول آن ازجانب امپریالیستهای اشغالگرودیگرمتحدین آنها ودولتهای ارتجاعی
ساالنه پرداخت می شود ورشوه ستانی به ثروتهای کالن رسیده اند وتعدادی را هم با پرداخت معاشهای
بلندخریده اند.گروه دیگرازجیره خواران امپریالیسم واستعمار"اعضای شورای سراسری «علما»
افغانستان"است که با اخذ معاشهای دالری اشغالگری وتسلط استعماری را خاینانه « توجیه »می کنند.
بخش اعظم «کمکهای» ادعائی دولتهای امپریالیستی وارتجاعی به افغانستان توسط مشتی دزدورهزن
وهمپاله های خارجی آنها به سرقت می رود .این یکی ازشیوه های نوکرپروری توسط قدرتهای
امپریالیستی واستعماری است .درحالیکه میلیونها تن ازخلق مظلوم وستمدیده افغانستان درمنجالب
فقروگرسنگی جانکاه وتنگدستی گرفتاراند وعذاب می کشند.
افغانستان درمرکزقاره آسیا به لحاظ موقعیت جغرافیائی واستراتیژیک حساس آن درطول تاریخ وجودی
آن همواره موردتهاجم وتاخت وتازنیروهای جهانخواروتوسعه طلب تاراجگروقدرتهای استعماری
وامپریالیستی سلطه گروغارتگرقرارگرفته است.افغانستان طی چهل سال اخیرموردتجاوزوتهاجم نظامی
واشغال واستعماربوسیله سوسیال امپریالیسم«شوروی»وامپریالیستهای امریکائی و"ناتو" قرارگرفته
است .امپریالیستهای امریکائی ومتحدین " ناتو" آن طی هژده سال اخیرده ها میلیارد دالرصرف دولت
دست نشانده ومزدوران شان کرده اند.استراتیژی ونقشه جنگ ارتشهای امپریالیستهای امریکائی و" ناتو"
وارتش دولت دست نشانده علیه گروه های طالبان ،حقانی ،القاعده واخیراا"داعش" درجهت طوالنی کردن
این جنگ غارتگرانه و«توجیه» اشغال نظامی وتسلط استعماری آنها درافغانستان ومنطقه طراحی شده
است .عملیاتهای نظامی ارتشهای اشغالگرعمدتا ا ازطریق فضا با بمببارانهای کورکورانه ووحشیانه بوده
که طی آن عمدتا ا خلق بیدفاع افغانستان آماج قرارگرفته اند .ارتش دولت مزدوردرجنگ با طالبان وگروه
های دیگراکثراادروضعیت "دفاع غیرفعال" قرارداشته وبهمین سبب بیشترین تلفات را متحمل شده اند.
مشی دفاع غیرفعال درواقع دفاع قالبی است ودفاع فعال ،دفاع به منظورتعرض متقابل یادفاع
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بخاطرنبردهای قطعی می باشد .ونتیجه " دفاع غیرفعال" اکثراا به محاصره دشمن درآمدن ونابودی
است .تلفات بیش از( )60هزارتن وده ها هزارتن مجروح ومعیوب جسمی وروانی ازنیروهای دولت
مزدورباطالبان والقاعده وحقانی ،بخشا ا نتیجه همین مشی"دفاع غیرفعال" آنهاست واین نموداری
ازمحافظه کاری درامورنظامی است .این استراتیژی وتاکتیک نظامی ازجانب کارشناسان ارتشهای
اشغالگروارتش دولت مزدوربطورآگاهانه بکارگرفته وناشی ازسرشت ارتجاعی این جنگ است که
برمبنای اهداف غارتگرانه آنها صورت می گیرد .ازجانبی هم وجود طرفداران طالبان دردولت دست
نشانده تا سطوح باالی آن ونفوذ عوامل طالبان بوسیله اینها خاصتا ا درارتش ودستگاه «امنیت ملی»
وپولیس امکان ضربت وارد کردن برنیروهای ارتش دولت دست نشانده را برای طالبان آسان ساخته
است .موقعیت کنونی طالبان ،القاعده وداعش که طبق ادعای ارتشهای اشغاگربربیش ازنصف خاک
افغانستان تسلط ویا کنترول دایمی وموقتی دارند مؤیدآنست .تاسه سال قبل ( )150هزارنفرارتش
امریکائی ودیگرکشورهای"ناتو"باپیشرفته ترین سالحهاوامکانات جنگی وحدود( )250هزارنفرنیروهای
ارتش،پولیس و«امنیت ملی» ازدولت مزدورباتجهیزات نسبتا امناسب دربرابرچندهزارنفرازگروه طالبان
ومتحدین آنها قرارداشته اند .وطبق گفته وزارت دفاع امریکا " ازسال  2001میالدی تا کنون()775
هزارسربازامریکائی حداقل یکباربه افغانستان اعزام شده اند وازمیان آنها( )2300تن کشته و()20589
تن مجروح شده اند" .این وضعیت نشان می دهد که امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"ودولت دست نشانده
،نقشه واراده ای برای شکست قطعی ویا نابودی این نیروهانداشته وندارند .چنانچه دولت دست نشانده
این گروه هارا "مخالفین مسلح" می خواند ،نه دشمن .کرزی مزدورحتی آنهارا "برادران ناراضی خطاب
می کرد".این مسئله چگونگی رابطه ایدئولوژیک-سیاسی وطبقاتی بین این گروه ها ودسته بندیهای
ارتجاعی وامپریالیستی رابوضوح نشان می دهد .وناشی ازخصلت تضاد بین امپریالیستهای امریکائی
و"ناتو"ودولت دست نشانده وگروه های طالبان ،القاعده ،حقانی وداعش می باشد وتضادبین آنها ازجمله
تضادهای غیرانتاگونیستی(آشتی پذیر)است.اینها زمانی بخاطرتضادمنافع شان دربرابرهم قرارگرفته
وحتی اگردرمواردی همدیگررا تکه وپاره کنند؛ لیکن درنهایت به موجب اقتضای منافع طبقاتی آنها
ودرتقسیم غنایم وسرکوب واستثماروستم برتوده های خلق به تبانی وسازش و«صلح»رسیده وهمدیگررا
درآغوش می کشند.گروه های القاعده ،حقانی ،طالبان وداعش (که متشکل ازاعضای این دوگروه است)
ازجمله دست پرورده های امپریالیسم امریکا و"ناتو"ودولتهای ارتجاعی پاکستان وعربستان سعودی طی
چهل سال اخیرهستند که درزمان جنگ مقاومت خلق افغانستان علیه ارتش سوسیال امپریالیسم
«شوروی» ودولت دست نشانده آن تشکیل ومسلح شدند وتاکنون درچند مورد درکشورهای اسالمی
ازجمله درلیبی ،عراق ،سوریه ،ویمن ازآنها درجهت اهداف شوم وغارتگرانه شان استفاده کرده اند.
ازجانب دیگراین گروه ها درکشورهای اسالمی عمده ترین نیرووحربه درسرکوب جنبشها ونیروهای
انقالبی ومترقی وبه بیراهه کشاندن جنبشهای مترقی وآزادی خواهانه خودجوش توده های خلق علیه
دولتهای ارتجاعی وسلطه امپریالیسم هستند .این مسئله درجریان خیزشهای خود بخودی توده های مردم
درمصر،عراق ،لیبی ،یمن ،وسوریه طی هشت سال اخیرکامالا آشکارگردیده است .این گروه های
ارتجاعی اسالمی با وجود تضادهای معینی که باقدرتهای امپریالیستی دارند؛ ولی نقش جاده صافکن را
برای اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی ومتحدین"ناتو"آن درکشورهای اسالمی
ایفا می کنند.
بررسی اوضاع درافغانستان ومنطقه خاصتا ا طی هژده سال اخیرنشان می دهد که امپریالیستهای
امریکائی ومتحدین" ناتو" آن استراتیژی واهداف سلطه جویانه طوالنی مدتی دراین منطقه دارند.
حمایت سیاسی وکمکهای مالی وتسلیحاتی به ارزش میلیاردها دالربه دولت ارتجاعی پاکستان که پناهگاه
مطمئن ومرکزپرورش گروه های ارتجاعی اسالمی ازجمله طالبان پاکستانی،طالبان افغانستان،گروه
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حقانی،حزب اسالمی گلب الدین ،گروه القاعده "،داعش""،جیش محمد" ،لشکرطیبه ودیگرهمپاله های
آنها خاصتا ا طی چهل سال اخیربوده است .باعملی شدن توافقنامه «صلح» بین امپریالیستهای امریکائی
و"ناتو" ودولت دست نشانده با گروه طالبان برهبری " مال هبت هللا" وسهیم شدن آن دردولت دست
نشانده [که بدون شک سهم آن درتقسیم قدرت زیاد خواهد بود واین موضوع ازجریان مذاکرات
سفیرامریکا(خلیلزاد) با طالبان طی یکسال اخیربرمی آید که امپریالیسم امریکا امتیازات زیادی برای
این گروه ازطالبان قایل شده است] .این امتیازدهی تاحد افتضاح دردولت امریکا به پیش رفت که ترامپ
به منظور«ترمیم آن» بتاریخ  7سپتمبرناگهان جریان مذاکرات با طالبان را قطع ومعلق کرد که درهفته
اول ماه دسمبردوباره آغازگردید .بدون شک مذاکرات طالبان با دولت دست نشانده که درآینده صورت
خواهد گرفت  ،تابع منافع واستراتیژی واهداف امپریالیسم امریکا درافغانستان ودرمنطقه خواهدبود.
چنانکه طبق گزارشها درتوافق نامه ای که بین دولت امریکا وگروه طالبان صورت گرفته است  ،دولت
امریکا ازطالبان می خواهد که :درآینده "گروه های القاعده ،حقانی ،جناح طالبان(مالعبد الرئوف عارف)
 "،داعش" وگروه های کشورهای آسیای میانه رادرافغانستان طوری کنترول کند که منافع وخاک امریکا
را مورد حمله قرارندهند" .مالحظه می شود که قبول حضوراین گروه ها درافغانستان تحت نظارت
گروه طالبان برای اهداف مشخصی درمنطقه وخارج منطقه درنظرگرفته شده ومواردآن نیزمعلوم
اند.زیراچین منحیث یک ابرقدرت اقتصادی ونظامی دربرابرامریکا وشرکاء سربلند کرده است
وامپریالیسم فدراسیون روسیه نیزبه لحاظ اقتصادی ونظامی طی  15سال اخیرتقویت شده ودربرخی
موارد ازجمله دربحران شرق میانه با امپریالیستهای امریکائی ومتحدین آن چلنج می دهد .ومسئله الحاق
کریمه درسال (  )2014به خاک فدراسیون روسیه ازجانب دولت امپریالیسم فدراسیون روسیه وحمایت
همه جانبه ازجدائی طلبان مسلح مناطق" لوهانسک" و"دونتسک" درشرق اوکرانین ونزدیکی ناتوبه
مرزهای فدراسیون روسیه تضادبین امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"وامپریالیسم فدراسیون روسیه بیش
ازپیش تشدیدشده است.ازجانبی دوقدرت امپریالیستی روسیه وچین با داشتن اقلیتهای ملی مسلمان وگروه
های «اسالمی افراطی» فعال وجنبشهای استقالل طلبانه درآنها مواجه اند .بیش ازسه دهه است که گروه
اسالمی افراطی اویغورها بنام" حزب اسالمی ترکستان" که برای "دولت مستقل ترکستان شرقی"می
جنگد درافغانستان با القاعده وطالبان متحداست .وگروه اسالمی چچن ها وداغستانیها بادولت اسالمی
داعش متحداست .همچنین چریکهای مسلح احزاب اسالمی ازبکستان وتاجیکستان نیزدراتحادباگروه های
القاعده ،طالبان ،حقانی وداعش درافغانستان مستقرهستند.همه این گروه ها درافغانستان وعراق ولیبی
وسوریه جنگیده اند واکنون درافغانستان درکنارطالبان والقاعده قراردارند.وموقعیت جغرافیائی افغانستان
وحضوراین گروه ها درآن وتولید اغتشاش توسط همین گروه های اسالمی با کمک وحمایت امپریالیسم
امریکا (که بارها چین وروسیه راازجمله دشمنان عمده اش درسطح جهان یاد کرده است) وهمپیمانان
منطقه ای آن ممکن ومیسرمی سازد .ازاینجاست که امپریالیسم فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم
چین ازطریق دولت پاکستان طی دو -سه سال اخیرباطالبان ارتباط مخفی وآشکاربرقرارکرده اند .اینها
مدعی اند که ازاین طریق حرکت وفعالیت گروه های اسالمی ازمناطق مسلمان نشین کشورهای شان را
درافغانستان رصد می کنند! درحالیکه این امرحمایت ازدشمنان طبقاتی خلق افغانستان بوده وبرمبنای
اهداف شوم این دوقدرت امپریالیستی علیه منافع خلق وکشورصورت گرفته است.گروه طالبان
نیزازمخالفت وتضادبین امپریالیستهای امریکائی وامپریالیسم فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم چین
استفاده کرده وازاین طریق اسلحه ومهمات وپول ازآنها بدست آورده ودرجهت امتیازگیری بیشتردردولت
پوشالی بردولت امریکا نیزفشاروارد می کند.
دورنمای اوضاع فعلی :با امضای توافقتنامه « صلح» بین امپریالیسم امریکا وگروه طالبان ودولت دست
نشانده وطالبان بازهم این جنگ ارتجاعی وغارتگرانه واشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای
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امریکائی و"ناتو" درافغانستان ادامه خواهد یافت وخلق افغانستان سالیان دیگردرآتش آن خواهند سوخت.
چنانکه دولت امریکا وسرمنشی "ناتو" به دفعات آن را تکرارکرده اند .زیرا بخش دیگرطالبان برهبری
"مال عبد الرئوف عارف" ،گروه حقانی ،گروه القاعده ،گروه "داعش" وگروه های اسالمی پاکستان
ودیگرکشورهای منطقه درصحنه جنگ افغانستان درکنارطالبان قراردارند .همچنین موضوع «صلح»
بین امپریالیسم امریکا وطلبان ودولت دست نشانده وطالبان هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد.این جناح
طالبان مانند دیگرگروه های ارتجاعی جنایتکاروخاین درچوکات دولت مزدوربرمردم افغانستان تحمیل
می شود .دولت دست نشانده نماینده طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیستهای اشغالگرامریکائی
و"ناتو" ازجمله دشمنان عمده خلق افغانستان هستند ،بعبارت دیگرتضاد خلق با اینها تضادعمده را
تشکیل می دهد .وتضاد بین خلق افغانستان وگروه های طالبان ،القاعده وداعش منحیث نمایندگان طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیسم ودولتهای ارتجاعی ازجمله تضاد اساسی است وتضادخلق
افغانستان بااین همه دسته بندیهای امپریالیستی وارتجاعی آشتی ناپذیراست .وحل این تضادها فقط
ازطریق جنگ انقالبی خلق تحت رهبری یک حزب انقالبی پرولتری(م -ل -م)وطردسلطه امپریالیستهای
امریکائی و"ناتو" وسرنگونی دولت دست نشانده وشکست گروه های طالبان ،القاعده ،حقانی وداعش
وکالا سرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع سلطه امپریالیسم ومداخالت دولتهای ارتجاعی منطقه
ازجمله دولتهای پاکستان  ،ایران وعربستان سعودی ازکشوروتشکیل دولت دموکراتیک خلق وپیروزی
سوسیالیسم ممکن می گردد .این یگانه راه نجات خلق افغانستان ازاین ورطه است که امپریالیسم وارتجاع
بین المللی ومنطقه به سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکا وبه کمک طبقات وگروه های ارتجاعی
داخلی برای آنها بوجود آورده اند.

 مرگ برامپریالیستهای اشغالگرامریکائی و"ناتو" ودولت دست نشانده آنها! مرگ برامپریالیسم بین المللی وارتجاع همدست آن! مرگ برباندهای جنایتکار،خاین ومزدور«خلقی»پرچمی«،سازائی»«،سفزائی» ،ملیشهای،طالبان"،القاعده"و"داعش" این دشمنان سوگند خورده وقاتلین خلق افغانستان!
 مرگ برگروه های رویزیونیستی واپورتونیستی این همدستان امپریالیسم ودشمناننقابدارتوده های خلق !
 پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان! 6جدی  1398خورشیدی (27دسمبر 2019میالدی)
( پوالد)
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