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-سوسیال وافشای گوشه ای ازجنایات سهمگین  جدی 6 سیاه روزدرمحکومیت  

 پرچمی"سازائی" "خلقیفروش"وطن جنایتکارو باندهایو "شوروی" امپریالیسم

 علیه خلق افغانستان ودیگرگروه های همقماش آنها

ین زماز« شوروی»امپریالیسم -کارابرقدرت سوسیالخورشیدی ارتش جنایت 1358جدی سال  6بتاریخ 

. دنجیراسارت استعماری کشینموده وبا اشغال نظامی کشورخلق مظلوم مارابه زوفضا برافغانستان حمله 

 پرچمی« خلقی»بود که باندهای جنایتکار 1357( ثورسال 7) فاجعه بارپیآمد کودتای ننگیناین سیاه روز

بقدرت  «شوروی»لیسمسوسیال امپریادولت ب وجی آریو")سرویس استخبارات( به کمک مستقیم" ک گ 

افع وپاسبان منبورژوازی بوروکرات کمپرادورطبقه  نمایندهکه درماهیت رژیم کودتائی . رسانده شدند

سعی غازدرآخوانده و« انقالب»کودتای خودرابابیشرمی ؛درافغانستان بود«شوروی»امپریالیسم-سوسیال

افغانستان خلق «رفورم ارضی»ازجمله  واجرای چند رفورم نمایشی تا باشعارهای بظاهرمترقی کرد

کودتا  وتوسط مردم افغانستان برخوردارنبوده حمایتکه ازکمترین رویزیونیستهای مزدور د.کن اغفالرا

توده های مردم وحشت ی حاکمیت شان ازابتدا، ازشان غصب کردندسابق ولی نعمت قدرت دولتی رااز

 .ندایم نمودقرا  ری وحشت وبربریتودیکتاتوفاشیستی را برجامعه حاکم کرده ختناق واستبداد داشته وا

عقیب تمخالفش کرده وی جریانات وگروه های سیاسی ونابودسرکوب  ابتدا اقدام بهاز رژیم دست نشانده

تن چندین هزارمزدوررژیم دردستورکارخویش قرارداد.عدام راوگرفتاری وزندان وشکنجه وا

عد بدستگیرورا شعله جاوید( دموکراتیک نوین)جنبش به منسوب ازروشنفکران مترقی وآزادی خواه 

 خلق»و «دموکراسی» شعار کاذبانه وخاینانه این رژیم ضد خلقی که .ازشکنجه های سبعانه  بقتل رساند

وطندوستی  «رمبج» را بیگناهو مظلومتوده های خلق آزادی خواهان و؛ هزاران تن ازبلند کرد «خواهی

خواه افغانستان ووحشت وترورازجانب خلق آزادیاما این مظالم وستمگریها  .بقتل رساند آزادی خواهیو

 تقویتاصلی آن منظور)که «ارضی اصالحات»برنامه  اجرایباپاسخ نماند. با وجوداینکه رژیم  بی

( بود «شوروی» مپریالیسما –سوسیال های یط برای بهره کشی سرمایه سکتوردولتی وآماده کردن شرا

 مردم را جلب توده های ؛ ولی نتوانست درهیچ سطحی حمایتبرای دهقانان بیزمین دادن چند جریب زمی

راتیک حزب دموک»که قبالً عضویت ازتحصیل کرده ها اپورتونیست وجاه طلب کند. فقط مشتی عناصر

نا } خودرا به دامن رژیم انداختند. فرصت طلبانه بعد ازکودتا تعدادی عناصرلومپنو را نداشتند« خلق

 لومپن تعداد زیادی ازاین عناصر رژیم وارتش جدی  دستگاه جهنمی" خاد"  6گفته نماند که  بعد از

ملیشه ای تحت رهبری رشید دوستم وملک  باندهایو وعلیه خلق بکارگرفت. را استخدام کردهواوباش 

 تبه همین صور د.انجمله که شنیع ترین جنایات وتجاوزات را علیه خلق افغانستان انجام دادند ازهمین 

لومپن عناصراز ها دسته وگروهافغانستان دهجنگ مقاومت مردم گروه های ارتجاعی اسالمی ازآغاز

یه عل راتوسط آنهاتشکیل کرده ودرجریان جنگ وهم بعد ازآن شنیع ترین جنایات وتجاوزات واوباش 

 ازآنها منحیث ارتشهای خصوصی وشهرها انجام دادند که تاکنون همها خلق مظلوم افغانستان درروستا 

رژیم علیه توده  لم  ووحشتمظابا شدت ووسعت  {.شان کارمی گیرند ضدمردمی درجهت پیشبرداهداف

دخلق تضا ،«کام»و« اگسا»دستگاه های مخوف جنایات سبعانه بوسیلهومترقی  وروشنفکرانهای خلق 

دست به شورش وقیام  بگونه خود جوش حدت یافته وبه نقطه انفجاررسید. توده های خلقمزدور رژیمبا

زدند که توسط دولت خونخواروحشیانه سرکوب گردیده وهزاران تن رابخاک وخون کشید. لیکن خلق 

خش ی دربدشمن زبون  نشده ودست به اسلحه برد وجنگهای گوریالئمرعوب افغانستان هرگز آزادی خواه

 مینفیظ هللا ابری نورمحمد تره کی وحتحت رهبردولت مزدور آغازگردیده وضربات سنگیناعظم کشور

 .کردندوارد ین به خلق وکشوروخاینان جنایتکارسردسته های  این
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قالب ان» " ثور"راکودتای امپریالیستی-وبلوک سوسیال  «شوروی»امپریالیسم  -قدرت سوسیالابر

 افغانستان خلقتوده های  درزیرضربات مقاومت مسلحانهتبلیغ کردند؛ ولی رژیم مزدور« خلقی

اس براس «شوروی» امپریالیسمسوسیال .به حالت احتضاررسید عمومی ونارضائی اعتراضاتفشارو

 1358( جدی سال 6یخ)هزارنفری بتار (120با ارتش ) درافغانستان ومنطقهاهداف توسعه طلبانه اش 

دررأس دولت ( را شاه شجاع دومده وببرک خاین وجنایتکار)مورد تهاجم نظامی قرارداافغانستان را

ی م هاتصورمی کردند که با این لشکرکشیآنبومی تزاران نوین ومزدوران  دست نشانده نصب کرد.

نگین وانقیاد واداشته وبه سلطه وحاکمیت نتسلیم  وبه هکردظلوم وبیدفاع افغانستان راترهیب خلق م توانند

 ،بی اطالع بودند کامالً  میناین سرز خلق ازتاریخ گذشتهای فرومایه که این کودنه شان ادامه دهند.

دست کم وجودی شان  درطول تاریخ راآنها  آزادی خواهی وسجایای وضداستعماری دوستیمیهن روحیه

کمک »ا ری وبه مستعمره کشیدن  افغانستان ل نظاماشغاروسی  شیادانه  سوسیال فاشیستهایگرفتند. 

لیتهای مختلف کشورونیروهای م های خلق توده، با تهاجم نظامی آنهاولی  خواندند؛ «انترناسیونالیستی

ج شده بسیروسی ورژیم دستنشانده ان خواه ومترقی بیش ازقبل علیه ارتش اشغالگرواستعمارگرآزادی

طبقات .گسترش یافتشدت یافته و پیشمگانی درسراسرکشوربیش ازوشورشهای هقیامهااعتراضات وو

 «شوروی» مزدوروسوسیال امپریالیسم  ژیمکه منافع طبقاتی شان ازجانب رتاجرکمپرادوروفئودال 

 تاجرانطبقه البته بخشی ازطبقه فئودال و گرفتند.قرار هانیزعلیه آن مورد ضربت قرارگرفت

وجایدادآنها بازگردانده راضی وا اعالم کردهارتش اشغالگرمزدورودولت  کمپرادوروفاداری شان رابه

گروه های ارتجاعی قرارگرفتند. مزدوربه خدمت دولت مستقیماً «جبهه ملی پدروطن»ودرچوکاتشد 

ه قماشان آنها نودیگرهمفئودال وکمپرادور نمایندگان طبقات این شئونیست های" افغان ملت"اسالمی و

 منافع ون  شا طبقاتیگروهی و زدید منافعاکه مردم  بخاطرکسب استقالل کشوروحصول آزادی

نها آ وشوم خاینانهواهداف وخواستهای شرکت کردند.  جنگاین در درافغانستان های غربیامپریالیست

 ورژیم مزدورآن« شوروی »امپریالیسم -علیه ارتش سوسیال  نگ مقاومت مردم افعانستانججریان در

تشکیل دهنده دولت اسالمی  ده سال جنگهای جنایتکارانه بین گروه هایطی درعمل ثابت گردید. و

امی وبه مستعمره تجاوزواشغال نظال اخیر)وپانزده سطالبان گروه جهادی و بین گروه هایجنگ و

انتهای که وخیوتجاوزات آن( وجنایات  توسط ابرقدرت امپریالیستی امریکا وشرکای "ناتو"کشیدن کشور

انجام رجی آنها علیه خلق وکشورخا حامیانودست نشانده  وخاین ودولت ندهای وطن فروش این همه با

 که بیش ازقبل برای توده های خلق آشکارکرده آنهارا واهداف طبقاتی، ماهیت وخصلت داده ومی دهند

دولت پوشالی ارتش ورتش امریکا وناتوا جنگ دشمنان سوگند خورده خلق وکشورهستند.ازهمه  اینها

 نه بخاطرشکست ،" داعش"لب الدین وحقانی والقاعده واکنونطالبان وگمزدورو ارتجاعی گروه هایعلیه 

لیه عاوه هجنگ این گرجانب دیگراز. ومی باشدبه منظورتضعیف ومطیع ساختن آنهاست که آنهاونابودی 

 درجهت امتیازگیریکه استقالل وآزادی کشورکسب دولت مزدورنه بخاطروارتش های اشغالگر

تأمین  درجهت این جنگ جنایتکارانه ازجهت دیگر. وهستنددست نشانده  دولتدر قدرتهای امپریالیستیاز

د وجلوگیری ازبوجووغارتگرانه آنها وسرکوب هرنوع مقاومت آزادی خواهانه مردم افغانستان  منافع پلید

ماهیت این جنگ راخصلت تضاد بین جناح های مختلف  .آمدن جنبش انقالبی مردمی درکشورمی باشد

جناح وزیراهمه این نیروها تعیین می کند؛   واهداف خاینانه وغارتگرانه ای آنها امپریالیستی وارتجاعی

 هستند.افغانستان  واستقالل وآزادی کشور مردم ملی وطبقاتی  دشمنان قسم خوردهها از

 وتظاهرات گسترده اعتراضاتبه افغانستان  «شوروی» امپریالیسم -سوسیال  ارتش با تهاجم 

 واستعمارگران یافت. بالمقابل رژیم گسترشانستان درسراسرکشورومقاومتهای همه جانبه مردم افغ

کشورافزودند.ارتش آزادیخواه  علیه توده های خلق وروشنفکرانبرشدت حمالت وحشیانه روسی 

 حله هام تنبوسیله بمبارانهای هوائی  وبه توپ بسهاهزارتن انسان بیگناه را صداشغالگرودولت مزدور
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د، " ک گ ب" عمل می کرخاد" که تحت امر" کشتند وده ها هزارتن راتوسط دستگاه مخوف قریه هاو

اک سف این ددمنشهای .وحشیانه وضدانسانی شکنجه کرده وبه جوخه های اعدام سپردنددرزندانها به طرز

درهرموقعیت  یخلقی پرچمی سازائهردرآن شرایط  را زنده بگورکردند.هزاران تن ازمردم آزادی خواه 

کارخانه دولتی ،کرده  ودرادارات راعلیه مردم بازی  حرفه ای نقش یک جاسوس دولتی که  قرارداشت

توده های تماعی حل واجدرهرموخالصه ه ها، تیمهای سپورتی مکاتب، فاکولته ها، مساجد وتکیه خانها،

انسان ان هزارارده سال حاکمیت ننگین شان خواه  راتحت نظرداشته وطی چهمردم وروشنفکران آزادی

واهی آزادی خ« جرم» رژیم وبه  ت بابه نام مخالف شخصی مخالفتها وعقده مندیهایحتی به اثر بیگناه را

وتحت شکنجه های وحشیانه قرارداده وکشتند ویا به  دستگیرکرده اومت همکاری با نیروهای مقیا و

رچمیها حتی استماع رادیوهای درشرایط حکومت فاشیستی خلقی پ زندانهای طوالنی مدت محکوم کردند.

جنایات  وخیانتها، مظالم وتعدیها جرم محسوب می شد.  اروپائی وامریکائی ودیگررژیمهای مخالف آنها

 ست. ایناصیف تو قابل غیرطی چهارده سال  روسی آن راناوبادمزدوررژیم جانب از وانواع ستم

لیه عتجاوزو جنایت وخیانتهیچ نوع ازبودند وهستند، بهره که ازکمترین احساس انسانی بی وحشیها

 تن ونونیم میلیجالد حدود یک . سوسیال فاشیستهای روسی ورژیم مظلوم افغانستان دریغ نکردندخلق 

تعقیب  الیسیپبااجرای را معلول ومعیوب کردند،  تن شتند، بیش ازیک میلیونرا وحشیانه ک انسان بیگناه

مارا ازمردم  تن ین سوخته"حدود شش میلیونسرزم"  واعدام وپیاده کردن برنامهوشکنجه زندان و

کشورهای پاکستان وایران بارنج ردتا کنون  آنها تن میلیونحدود سه کشورکردند که مجبوربه فراراز

ن ها تزندگی فقیرانه میلیون ،هااین خود فروخته  بگریبان اند. گرسنگی وبیسوادی دستفقروومشقت و

این غالمان حلقه بگوش  درتمام عرصه ها ویران کردند.را کشوررابه نابودی کشیده وتوده های خلق از

 یویتصف  برنامه تطبیق ازجمله به شیوه فاشیستهای نازی علیه خلق افغانستان عمل کردند. تزاران نوین

 اهنازی مانند گشتاپویرا محاصره کرده و وقریه هامحالت ، رعب وحشت  با ایجاد که  باین صورت، 

 تشنه وگرسنه ازصبح تا شام دریک محل منحیث اسیربه طرزوحشیانه ای ومردان را  زنان وکودکان 

جوانان و برده غارتچشمگیرآنها بود به  وآنچهالشی نموده وخانه های آنهارا تدرقرنطین نگهداشته 

ی جنایتکارانه ابه جبهات جنگ وزورجبربابودند  ی شان که اکثراً یگانه نان آورخانواده هاراونوجوانان 

بود باین  "فرهنگی های تصفیه"  پالیسی ننگین دیگررژیم مزدورواشغالگران روسیشان می فرستادند.

وبا پیدا کردن  سوختاندند.وب ورساله راجمع آوری را جستجوکرده وهرنوع کتاخانه ها عبارت که

 وکتاب سوزیهای مرد وزن شکنجه وزندان بود.کمترین جزای صاحب  آن خانه ها ازاثرانقالبی ومترقی 

نگ جدرجریان  نازی فاشیستهای وزیهایشباهت به کتاب س آنها چمی ها وارباباب روسیرژیم خلقی پر

" داعش" آنرا متعصب قرون وسطائیچنانکه اکنون وحشیهای دارد. ی امپریالیستی دوم جهان

خلقی پرچمیها وسوسیال جنایت هولناک دیگررژیم مزدور انجام می دهند.درکشورهای سوریه وعراق 

انستان خاک افغوسایط را درسراسرن مین ضدنفروضد که حدود ده میلیو امپریالیستهای اشغالگراینست

 قربانی می گیرد،  ازخلق مظلومهمه روزه طی  حدود چهاردهه اخیرغرس وتعبیه کردند که 

این جنایتکاران  کشته ومعلول می شوند.  ازاطفال وبزرگساالن انفجاراین مینها ماهانه ده هاتنباثر

آنها زده و «جاسوسی »رهای اروپائی اتهامتحصیل درامریکا وکشو« بجرم» ده ها تن را  کهفرومایه 

-بعد ازفروپاشی حکومت باداران سوسیال ولیبقتل رساندند؛تعدادی را وحشیانه شکنجه کرده ورا

صوح" " توبه نو زانوزده زبونانه ئیوامریکادربرابردولتهای امپریالیستی اروپائی  مپریالیست شانا

ویا دردولت لمیده اندامریکائی واروپائی  یالیستهایوش امپردرآغ هزاران تن آنها اکنونکردند و

 دستگاه های جاسوسی آنهاگرفته وبارقرا امپریالیستی قدرتهای همین مستعمراتی کابل به خدمت

اهند کرد که خلق فکرخوکشورنوکری می کنند. این جانیان حرفه ای درداخل وارتشهای اشغالگر

این  فراموش خواهند کرد؛ نه،هرگزچنین نخواهد بود!ای آنهارا جنایات وخیانته مههافغانستان این 

هیچ صورت ازانتقام خشم خلق نجات وملیشه ای آنها بوهمسنخان جهادی، طالبی  آدمکشان خود فروخته 
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ان درتاریخ افغانست وامپریالیسممزدوراستعماراین جنایتکاران وننگین  های یافت  وکارنامه اهندنخو

رقی ومت  وافراد آزادیخواه افغانستان  خلق مظلومنسل درنسل خاطر فراموش یوهیچگاه وجهان ثبت است

 نخواهد شد. درجهان

 شاندی اوآزاستقالل حراست ازو دفاع ازمیهندرجهت دربرهه های مختلف تاریخ  خلق این سرزمین 

کشیده م خلق ستاین . شجاعانه مبارزه اند ستعماری وامپریالیستیمتجاوزین وسلطه گران وقدرتهای ا علیه

لکران روسی قربانیهای زیادی داده وننگ تسلیمی به دشمنان طبقاتی درجنگ علیه رژیم مزدورواشغا

میت ملی زادی وحاکهمه فداکاریها وقربانیها به اهداف شان که استقالل کشوروآلیکن با وملی رانپذیرفتند.

مربوط  ریانقالبی پرولت نیروهایکشورخاصتاً مترقی انقالبی و . ازآنجاییکه نیروهایباشد، دستنیافتند

یک تشکل انقالبی نیرومند بودند تا جنگ مقاومت مردم را رهبری تیک نوین  فاقد به جنبش دموکرا

پاکستان، ایران وعربستان به حمایت دولتهای ارتجاعی منطقه)کنند؛ لذا نیروهای ارتجاعی اسالمی 

توده  جنگ خود جوش ،  ونهادهای ارتجاعیسعودی( وسالحها وپولهای قدرتهای امپریالیستی ودولتها 

منسوب به جنبش انقالبی پرولتری ونیروهای  مردم رازیررهبری قراردادند. اگرچه گروه هایهای 

 علیه رژیم کودتائی توده های مردم عله جاوید( ازهمان ابتدای قیامشجنبش دموکراتیک نوین)

شرکت کرده  روسیش اشغالگردولت مزدوروارت درکنارآنهاقرارگرفته ودرجنگ مقاومت ضد

 این جنبشباثرپراکندگی نیروهای لیکن  ایت توده های مردم برخورداربودند؛ازحمودرجبهات جنگ 

گیری دستوجنبش انقالبی ومترقی کشوربه مردم و خیانت بخشهای ازآنها به جنگ مقاومتازجانب دیگرو

انه حمالت خصمپرچمیها واشغالگران روسی ونیز رتن آنها توسط رژیم جنایتکارخلقیواعدام چندین هزا

؛ این علیه نیروهای جنبش انقالبیوخارج آن وقاتالنه گروه های ارتجاعی اسالمی درجبهات جنگ 

ه گروقب نشینی کردند. ازجمله تضعیف شده وبعد ازچهارسال ازجبهات جنگ عچه بیشترنیروها هر

ه ن مجید بعد ازدستگیری واعدام که استساما""شعله جاوید()نی منسوب به جریان دموکراتیک نویها

ا درپیش انحطاط وقهقرسیر به لحاظ فکری وسیاسی که بخش ملی وفادارنماندزادیاینکه به پیشبرد جنگ آ

قوای با دولت مزدوروساما". باین عبارت که "تی وملی غرق گردیدتسلیم طلبی طبقا منجالبدرو گرفته

دولت مزدوروقوای خدمت ساما"بامضاکرده وجبهات جنگ"کول تسلیمی اشغالگرروسی پروتو

به  ساما""کرده و نیزخدمتدولت مزدوراد خبادستگاه  تعدادی ازاعضای"ساما"درآمده واشغالگرروسی 

گی حزب همبست» واکنون «راوا -سازمان رهائی » همچنین تشکل رویزیونیستی.خلق ومیهن خیانت کرد

" ها روشنفکرهوادار" شعله جاوید صد، داشت را سابقه عضویت جریان دموکراتیک نوین که «افغانستان

را تشکیل  با احزاب اسالمی"جبهه مبارزین مجاهد"اغوا کرده وبنام شرکت درجنگ آزادیبخش ملی را 

ی وارد جنگ علیه دولت خلقی پرچمی ها واشغالگران روسوزی "جمهوری اسالمی" کرده وبرای پیر

ن که بخش بزرگی ازنیروهای منسوب به جریا« سازمان رهائی» و« ساما» تشکیلشد. هردو 

یم نی سیاستهای تسلقربا تن آنهارا مترقی اغوا کرده وچند صدرابا شعارهای به ظاهر دموکراتیک نوین

دولت دست نشانده وارتش سوسیال  " ساما" با تسلیمی بهجهت دیگراز ند.طلبانه وضدمردمی شان کرد

وسیله ای دردست گروه های ارتجاعی اسالمی  دادتا علیه نیروهای مدرک و «شوروی» امپریالیسم

لیغات  تبودرکشورهای ایران وپاکستان درجبهات جنگ شعله جاوید()مربوط به جنبش دموکراتیک نوین

 صورت ضرباتوباین م را نسبت به آنها مغشوش سازند. تخریبکارانه کردند تا ذهنیت توده های عوا

یالیسم امپر نظامیبعد ازتجاوز .تضعیف کردراهرچه بیشتر ی انقالبی ومترقینیروهاجانبه  دشدید چن

میالدی  وتشکیل دولت دست نشانده به  2001اکتوبرسال  7آن به افغانستان بتاریخ امریکا ومتحدین ناتو

 «راوا -رهائی »ستی وتسلیم طلبرتونیرهبری کرزی مزدور؛ افراد هردوتشکیل رویزیونیستی واپو

خاینین وقاتلین مردم ودیگر هاافغان ملتی"جهادی، " خلقی پرچمی سازائی، درکنارباندهای «ساما»و
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وزارت، معینیت،  نده استعمارشرکت کرده وبه مقامهایدست نشا دردولت جمهوری اسالمی افغانستان

 .ندرسیدوریاست  والیت

 یشفروپاو افغانستانالگرازوخروج ارتش اشغ «شوروی» امپریالیسم-با شکست نظامی سوسیال 

 هنیزدچارفروپاشی گردیدرهبری نجیب هللا جالد مزدورتحت رژیم  ،«شوروی» سوسیال امپریالیسم

اسالمی تسلیم شده ودردولت اسالمی  به گروه هایوجناحهای مختلف آن براساس تعلقات ملیتی شان 

گفته برادربزرگ شان " برهان الدین ربانی" که می گفت:" اینها  . بعبارت دیگربه شرکت کردند

 .رارها کرده وبه دامن پرعطوفت اسالم پناه آورده اند وما آنهارا موردعفوقراردادیم" شان دیگرکمونیسم

همه این خاین وطن فروش "عفوعمومی" صبغت هللا مجددین روزاعالم "دولت اسالمی"، دراولی

 مرژیشکنجه گر وخادیستهای نظامی وملکی سران وکدرهایتعداد زیادی از د.جنایتکاران رااعالن نمو

به " آی اس آی" دولت  ای غربی پناهنده شده وجناح تحت رهبری شهنوازتنیبه کشوره خلقی پرچمیها

سالمی اگروه های زیادی ازتعداد که تذکردادباید .پیوست گروه طالبانبه  پاکستان تسلیم شده وبعداً 

داشته وبا آنها افغانستان با دولت مزدورواشغالگران روسی رابطه درجریان جنگ مقاومت مردم 

ازجمله احمد امضاکرده وازآنها سالح ومهمات  وپول می گرفتند، عدم تعرض وهمکاری توکول پرو

با آنها پروتوکول تسلیم شده و اشغاگران روسیقوای ومزدور دولت به 1983شاه مسعود که درسال 

راه سالنگ را برای وا .رابا دشمنان خونخوارمردم افغانستان تاآخرادامه داداین همکاری  امضا کرد. وی

را جهت  سالح ومهمات ووسایل نظامیکم  ه سهولت وبا مصارفب تا امن نگهداشترتش غارتگرا

داخلی وخارجی  هواداران تازمانیکه زنده بود ازجانب این آقا. سرکوب مردم وویرانی کشورانتقال دادند

ازجانب دولت دست  مرحوم" شدن توسط برادران اسالمی اشوبعد از" لقب گرفت« شیرپنجشیر» اش

 داده شد. به او« قهرمان ملی» لقب، مزدورنشانده استعماربه رهبری کرزی 

باندهای  جنایتکاروخاین ووطن فروش منجملهای گروه ه ط رژیم طالبان قدرتهای اشغالگرهمهسقوبا 

 نشگزیشیوه ای  این بخدمت گرفتند.را دردولت دست نشانده  «سفزائی»، «سازائی» ،خلقی پرچمی

درطول تاریخ بوده است. زیرا استعماروامپریالیسم با قدرتهای استعماری وامپریالیستی  مزدوربرای

 دمی توانخاین وجنایتکاروطن فروش،  ،د فروختهاتکاء به طبقات ونیروها وگروه های ارتجاعی وخو

؛ شرکت گروه های ارتجاعی قراریکه قبالً تذکریافتکنند. سلطه ای خودرا برکشورها وخلقها تحمیل 

کسب استقالل نه بخاطر اسالمی درجنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدورواشغالگران روسی

وتبانی  بود. ومنافع حامیان امپریالیست آنها بقاتی خودآنهاکه به منظورتأمین منافع طکشوروآزادی خلق 

 المیدردولت اس این قاتلین مردم  وشرکت خلقی پرچمی سازائی ملیشه ای باندهای وسازش واتحاد آنها با

ط تضاد فق غانستان است.دشمن مردم اف گروه ها ودسته بندیهای ارتجاعیناشی ازخصلت تضاد بین  این 

که گروه های ارتجاعی مختلف )وامپریالیسم طبقات فئودال وکمپرادورخلق ونیروهای واقعاً انقالبی با

ی آشت،گونیستی اهای انتجمله تضاداز( هستندآنهاطبقاتی  ن منافع نمایندگامذهبی" و"غیرمذهبی""

 .شناسندرا ب خود ودوستان واقعی دشمنان اصلی می توانندافغانستان مردم که ازاین طریق است . ناپذیراند

گروه های طالبان وگلب و  دولت دست نشاندهارتشهای اشغالگرو بین به جنگ نبایدمردم ما اکنون هم 

دارند  یاهداف ومنافع طبقاتی مشترکدراین جنگ  شوند. اینهااشتباه دچار الدین وحقانی والقاعده وداعش،

جنگ ترک مخاصمت کرده و ه منافع آنها ایجاب کندهرزمان کو ادامه داردهمین جهت وجنگ آنها در

تان خلق افغانسدایمی  وسرکوبوحشت نگهداشتن دراینها به منظوربین جنگ ادامه  .را متوقف می کنند

وتضاد  است. مردمی انقالبی جنبشو مردم توده های آزادی خواهانه نهضتوجلوگیری ازشکل گیری 

اعی گروه های ارتجابرقدرت امپریالیستی امریکا و قدرتهای امپریالیستی جهانی به سرکردگی بین 

جیش االسالم، اسالمی مختلف پاکستانی، گروه القاعده، داعش یا "خالفت اسالمی"، جبهه النصره، 

 سنخ شانودیگرگروه های اسالمی هم (درنیجیریه)، بوکوحرام احرارشام درعراق، لیبی، سوریه، یمن
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خوردهای آنها برهمین بردارای چنین ماهیت وخصلتی بوده وروابط و دردیگرکشورهای جهان

 .ناصورت می گیردمب

لت ودوغارتگرانه قدرتهای امپریالیستی امریکاوناتو اهداف درجهتدرافغانستان  جنگ جنایتکارانه

 .جریان داردوالقاعده وداعش   طالبان، حقانی وگلب الدین اسالمی ارتجاعی پاکستان وگروه های

ی یک ط استراتیژی امپریالیستهای امریکائی وناتوادامه اشغال نظامی وتسلط استعماری آنها برافغانستان

ی خلق افغانستان  ظاهراً آنرا ا بوده وجهت اغوانهآسلطه جویانه  راساس اهدافاخیرب ونیم دهه

سلطه نفوذ و دولت پاکستانازجهت دیگر. آغازکرده وادامه می دهند" تروریزم علیه جنگزیرنام"

اش دانسته ومداخالت  آشکارونهان اش را درافغانستان "توجیه" می کند.  ازاهداف اصلیبرافغانستان را 

 دولت دارد؛ لذاطوالنی مدت  وجود  عیک نزا برسر"مسئله کشمیر" پاکستان وهند بین دولت چون

ت دولوتسلط برفوذون .محدود سازد ا درافغانستانوسلطه  دولت هند رتالش دارد تا نفوذ  پاکستان

وزمینه صدوراموال واجناس وسرمایه گذاریهای پرمنفعت طبیعی سرشار افغانستان امکان غارت منابع

اسب افغانستان منحیث راه منونیز .مهیا می سازد یرا درسطح گسترده برای فئودال کمپرادورهای پاکستان

 پاکستانی به کشورهای آسیای میانه وواردات مواد خام وانتقال انرژیاجناس کاال وصدورترانزیتی برای 

حدود  پاکستانحاکم بر فئودال کمپرادورهای .، می باشدمناسب قیمت بهسهولت و کشورها باازاین ارزان 

ی اعی اسالمرا ازطریق گروه های ارتج شده تضعیف است که افغانستان بحران زده وبه شدت چهل سال

درشرایط جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدورخلقی آنها)رهبری ودولت های تحت 

 دولت اسالمی گروه های جهادیدرزمان ، «شوروی» امپریالیسم-پرچمیهاوارتش اشغالگرسوسیال

طالبان، حقانی گ گروه های تسلیح وتمویل ورهبری جنو امارت اسالمی طالباندرزمان ،  ملیشه ایو

لت دو شان مبدل کرده اند.وتجاوز به حوزه نفوذ وسلطه ( بیش ازیکدهه اخیرلب الدین والقاعده طی وگ

الب طتمویل وحمایت ازگروه های بگونه صریح تجهیزو گاهی همزبان دیپلوماسی و با همواره پاکستان 

این  خلق های اشغالگرودولت مزدورآنها، بهوالقاعده وحقانی وگلب الدین را )که زیرنام جنگ علیه ارتش

یشرمانه ب افغانستاندرمزدور فشاربردولت اعماله آن رابعنوان بیشرمانخیانت وجنایت می کنند( سرزمین

ه ودسازد کتاآن حدی محدرا  گسترده اش با دولت هندروابط ومناسبات  تا این دولت می کند« توجیه» 

ت اش مداخال دولت پاکستان. درافغانستان آندیگر پذیرش خواستهایهمچنین دولت پاکستان می خواهد و

 می خواند. به خاک پاکستان دولت هند ازطریق خاک افغانستان ی ازمداخالتجلوگیردرافغانستان را

مدعی است  که بخشی ازطالبان پاکستانی تحت رهبری مال فضل هللا که با دولت دولت پاکستان زیرا 

ت لافغانستان منافع دووازخاک است، درافغانستان بود وباش داشته  هپاکستان درمخالفت قرارگرفت

ان اکستدیگردولت پ دوستان کمک وتمویل می شود. وادعایازجانب دولت هنتهدید کرده وپاکستان را

 واینکندمیبلوچستان کمک جدائی طلبان ملیت بلوچ درصوبه  اینست که دولت هندوستان برای

قندهاروننگرهارافغانستان انجام می کمکهاراازطریق کونسلگریهای دولت هندوستان دروالیات 

وذ نفافغانستان دولت نیزسعی دارد تا ازطریق نفوذوسلطه برهند ارتجاعی وتوسعه طالب دولتدهد.

 بازارافغانستان راتصرف نمودهبه لحاظ اقتصادی و .محدود سازد انستاندرافغرا دولت پاکستان وسلطه

ولت برای ددومیلیارد دالربیش ازاخیرده سال زنازاینروطی پاوبرمنابع وذخایرافغانستان دسیتیابد. 

دن ، داارتش وپولیس تربیت افسران، وساختمانهای بزرگ هاپروژه برخی ازافغانستان درجهت اعمار

ت وخواس کرده است.تحصیلی برای فارغان مکاتب ودیگرعرصه ها" کمک"  وبورسهای تجیزات نظامی

 دیگردولت هند تصرف بربازارهای کشورهای آسیای میانه ودسترسی برمواد خام وانرژی ارزان است.

ازنفوذکمی  ئتالف شمال" دردولتگروه های منسوب به " اخواست دیگردولت پاکستان اینست که 

 نایراودولت  ، دولت هندامپریالیسم فدراسیون روسیه برخوردارباشند تا ازاین طریق نفوذوسلطه

اشغال نظامی وتسلط  «ختم»بعد ازکه  همچنین دولت پاکستان هدف دارد برافغانستان محدود شود.
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وباره تحت د را بکمک دولتهای امریکا وانگلستان افغانستان ،اتوا وناستعماری مستقیم امپریالیسم امریک

زاین اپاکستان باشد، تادولت  روی کارآیدکه  وابسته ومطیع درافغانستان دولتی قراردهد ویا قیمومیت

ینها اباختصار .رارسمیت بخشد هاد "دیورند"نخط نامدستیافته و اش غارتگرانه به اهداف طریق بتواند

قه ومنطرا درافغانستان  وهند پاکستان های مسایلی اند که محتوی استراتیژی وکنه اهداف عمده دولت

طی  ،امپریالیسم امریکا وامپریالیسم بریتانیاازآنجاییکه  به اضافه اهداف پنهانی آنها.وتشکیل می دهد 

این می دانند وازجهت دیگر درمنطقه شان اعتمادقابل نوکروخدمتگار پاکستان رادولت  چندین دهه

ولت هند د وسلطهنفوذتحدید برافغانستان و همه جانبه نفوذوسلطه)پاکستاندولت   واستراتیژی هاخواست

یکسال  خاصتاً که طی] فدراسیون روسیهامپریالیسم  گسترده، جلوگیری ازنفوذ وتسلط درکمترین حدآن

یه وامپریالیسم امریکا وبرخی ازکشورهای اختالفات وتضاد بین امپریالیسم فدراسیون روساخیر

 ذ وسلطهنفو محدود کردنو وسوریه تشدید شده است[ عضوناتومتحد نزدیک امریکا برسرمسئله اوکراین

تربیت مختلف اسالمی وستان ازگروه های دولت پاکحمایت  وهمچنین درافغانستان ایران دولت

 شانجهانی استراتژی منطقه ای واهداف نیزدرراستای را(آنها برای وتهیه پناه گاهوتجهیز

دولت  لذادربرابرتمام تجاوزات وتخریبکاریهاواقدامات خصمانهد؛نندرکشورهای اسالمی میداخاصتاً 

گلب و طالبان وحقانیوحشی وجنایتکارازطریق گروه های که  افغانستانعلیه خلق وسرزمین پاکستان 

ازمنافع واهداف دولت پاکستان درافغانستان جهت اختیارکرده وکوت س صورت می گیرد،والقاعده  الدین

ومی  انجام دادهنیزدیپلوماتیک  بیان کرده ودرعمل با لفافه  شیادانهاین موضع خودرا و نموده کامل داری

درهمسوئی  علیه خلق وخاک افغانستان دولت ارتجاعی پاکستان واهداف شوم خاینانه مداخالتو .دهد

ای درحالیکه گروه ه .صورت می گیردن لیسم امریکا ومتحدین آامپریااستراتیژی واهداف غارتگرانه با

مرگبارقرارمیدهند وتاکنون  رامورد حمالتلدین نیروهای نظامی امریکا وناتوطالبان وحقانی وگلب ا

عسکرناتورا درافغانستان کشته اند؛ ولی ی وبیش ازپنج صد تن امریکائعسکرتن هزار وونیمدحدود 

دولت امریکا ودیگراعضای ارتش امریکا وناتوازحمالت نابود کننده علیه این گروه ها خودداری کرده و

وبه همین صورت دولت رابطه دارند.  این گروه هابگونه نهان وآشکارباانگلستان  وازجمله دولتنات

  انش ئی "ناتو"و ئیاحمدزی تا کنون به دستورباداران امریکانی غکرزی وحامد ت نشانده برهبری دس

تعقیب کرده ومی کنند. واین عمل خاینانه آنهابارها توسط بخشهای ازارتش سیاست وروشی را نچنی

نده برهبری دولت دست نشا زجانب دیگردوجناح تشکیل دهندها وپولیس دولت مزدورافشا شده است.

گروه اً عمدتبرسرتقسیم مقامهای دولتی؛ جناح عبدهللا  تضادعالوه براختالفات وغنی احمدزی وعبدهللا 

طالبان وحقانی وگلب الدین  یبرخورد باگروه ها ای روی مسئله نحوه های منسوب به " ائتالف شمال"

خالفت مدرتعارض وجناح غنی احمدزی بااکثراً با دولت پاکستان روابط چگونگی تأمین وبرخورد وشیوه 

ودولت ایران ،دولت هندامپریالیسم فدراسیون روسیهقرارداشته وخواهان روابط ومناسبات نزدیک با

 وجودمزدور دردرون دولت ی قدرتمندها وعناصر گروه کهشود بطورمکررگزارش می همچنین.است

مک ک وگلب الدین با گروه های طالبان وحقانی پوشالی درجهت تضعیف هرچه بیشتردولت که دندار

حت شده وت کشوری اشغالاوضاع افغانستان منحیث دارند.استخبارات دولت پاکستان رابطه وبا کرده

شدت تضادهای درونی  همچنینو جنگ جنایتکارانهتداوم کشورعضوناتووچندوسلطه استعماری امریکا

 خلق مظلوم وستمفاجعه باری را برای  اوضاع وشرایط گروه های داخل وخارج دولت دست نشانده؛

مردم  .دبه نظرمی رسنهایت بغرنج وتاریک درآینده نیز آن دورنمایکه  تحمیل کرده اند کشیده افغانستان

 بیش ازاین نباید اغفال شده ودچاراین توهم شوند که دولتروشنفکران  مترقی وآزادی خواه  خاصتاً ما 

این زیرا  چنین نخواهد شد!هرگزآنهاراازاین ورطه نجات دهد! ستخواواهدخواهد توانست ویاخمزدور

بخشی بوده وسوگند خورده خلق کشور ازجمله دشمناننشانده استعماروامپریالیسم و پوشالی ودست دولت 

رادرچنگالهای خونین شان توده های خلق  که دهدبندیهای امپریالیستی ارتجاعی راتشکیل می ازدسته

 نیرنگبازیهای استعماری قدرتهایوکشور ازپیچیدگی مسایل واوضاع  کنونی وفهم درکو. می دهندعذاب 
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 چگونگی عملکرد تضادهای درون قدرتهای امپریالیستیامپریالیستی وگروه های ارتجاعی مزدورو

امپریالیسم ارتجاع ومزدوراعی اسالمی وسایرگروه های وگروه های ارتجودولتهای ارتجاعی 

خصلت که درون دشمنان  تضادهایماهیت وخصلت این تضادها)از شناختودرافغانستان 

 مبا نظام فئودال کمپرادوری وامپریالیسخلق تضادخصلت شاخت ازماهیت ونیزو( غیرانتاگونیستی دارند

ئله ازدید این مسباید به  وخلق افغانستان خاصتاً روشنفکران مردمی ومترقی .استانتاگونیستی  تضاد

)تضاد خلق با اساسیتضادازجمله  جامعه تضادهای طبقاتی وملیبه موجودیت طبقاتی نگریسته و

 تضاد بین خلق وامپریالیستهای)درشرایط کنونی تضادعمدهو فئودالیزم وکمپرادوریزم وامپریالیسم(

 با حل تضاد عمده وتضاد اساسی ازطریق مبارزه انقالبیتوجه جدی نمایند. و (آنهادولت مزدورواشغالگر

درآن صورت است که  .د یافتنازاین پرتگاه وتهلکه نجات خواه خلق افغانستان است که پرولتری

 نطقهمتوسعه طلب ودولتهای ارتجاعی غارتگر قدرتهای امپریالیستی هیچ زمینه وامکانی برایدیگر

مورد نخواهد داشت تاافغانستان را وجودوگروه های اسالمی وحشی وجنایتکاروخارج منطقه 

   خلق کشورمسلط شوند. سیاسی  قرارداده وبرسرنوشتوتاخت وتازتجاوز

ختالفات ا ولت اسالمی،د وتشکیل آنها روسی وسقوط دولت دست نشاندهارتش اشغالگر نظامی با شکست 

گان چون سدولتی تشدید شده و برسرتقسیم قدرت بین گروه های تشکیل دهنده دولت اسالمی وتضاد

جنگ جنایتکارانه بین گروه های متشکله دولت اسالمی اشتعال . باگرسنه به جان همدیگرافتادند

سته های افغانستان آغازگردید. این دارود تجاوزعلیه خلق ستمدیدهدوردیگری ازکشتاروجنایت و

ان هزارارتن را بقتل رسانده و( هز60)ازشهرکابل را ویران کرده وبیش  جنایتکارومزدوربخش اعظم

اموال ودارائیهای صورت پالن شده اسالمی بدولت  شکلهمت گروه های را مجروح ومعلول کردند.تن 

ن زایارتشهای شخصی هریک اآنهارا مجبوربه ترک کشورکردند. اکثرراغارت کرده و هندوها وسیکها

رتگری کشتاروغانان فضای ازچ، باش هستندولومپن واگروه ها که اکثراً متشکل ازعناصر

ارتش  هایویرانگریوتجاوزو هاجنایات وغارتگری داستانهایخاطره  کهدرشهرکابل به راه انداختندوتجاوز

کردند. این جنگ غارتگرانه حدود پنج سال ادامه زنده برای نسلهای کنونی کشوررا لنگ تیموروچنگیز

حرکت  دیگری بنام " نیروی، وپائی ودولتهای پاکستان وعربستانیافت وامپریالیستهای امریکائی وار

صحنه بیرون کرده وزمینه ازسالمی راگروه های دولت اتا  جنگ نمودند اسالمی طالبان" راوارد صحنه

 تانبهره کشی ازخلق افغانسآماده کرده تاشرایط برای  تشکیل دولت متمرکزفئودال کمپرادوری را برای

دولت اسالمی بنام" . جنگ بین بخشهای ازنطقه فراهم گرددوتحقق اهداف شان درموغارت منابع کشور

انی تپاکسگروه القاعده، گروه های اسالمی ان که ازجانب ارتش پاکستان، روه طالبائتالف شمال" وگ

ف وگروه های " ائتال ام والیات افغانستان گسترش یافت.درتممی شد، وحمایت وجناحی ازخلقی ها کمک 

 اینشمال" ازجانب امپریالیسم فدراسیون روسیه، دولت ایران ودولت هندتسلیح وتمویل می شدند.

دامه اافغانستان بود که برای پنج سال دیگر وغارتگری علیه خلقوجنایت وتجاوزدوردیگری ازکشتار

 می وامارت اسال هافغانستان تسلط یافتکثریت بخشهای مان کوتاهی برادرمدت زطالبان  یافت. گروه

تان فغانسه خلق اتشکیل داد. هردوجناح این جنگ غارتگرانه سبعانه ترین جنایات واجحافات را علیرا

 لیهع شدید مذهبی  عالوه برستم اش  طالبان درمناطق تحت تسلط رژیم قرون وسطائی مرتکب شدند.

ملیتهای  هایفاشیستی علیه خلق یکها که ستم ملی شئونیستی را بشیوهپیروان مذهب شیعه وهندوها وس

دروالیات پروان  ستم چند جانبه برزنان راباشدت انجام دادند. امارت اسالمی .غیرپشتون اعمال کردند

باوحشت  را نامه کوچ اجباریوبر ا وخانه های مردم رابه آتش کشیدهزراعتی وباغهاراضی  وکاپیسا

بل وننگرهارانتقال جبروزورازمناطق شان به والیت کارابا وصدها خانواده عملی کردهوبربریت 

 خاصتاً ستم مذهبی " طالبانامارت اسالمی" هایگریووحشیستم انواع فشارشدت  دادند.اسکان ودرکمپها

جهت  اهالی شهرهراتجمعی ازبود. روزی  را بستوه آورده ممرد وستم برزنان وستم ملی شئونیستی
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 ینکهنه اطالبان رفتند؛ او حکومتنزد والی  رژیم وبدرفتاریهای مامورین امنیتی مظالمازشدت  ایتشک

  لیاها ،رچنین عملیاخطارداد که درصورت تکراتهدید کرده و راآنها  هک وقعی نگذاشت آنها به شکایت

 میدهیم.  کوچشهرهرات را به والیات دیگر

امپریالیسم امریکا براساس  میالدی 2001مرکزتجارت جهانی درنیویورک درسال برجهای  با فروپاشی 

قبل  حتی( سپتمبر 11)واقعهدراولین روزنستان ومنطقه؛ درافغا اش طلبانه توسعههای  اهداف ونقشه

( 7بتاریخ )وعده را متهم معرفی کرده گروه القا ،آنعاملین  ابتدائی درباره اتتحقیقانجام از

دراین تهاجم نظامی   اکتوبرافغانستان را مورد تهاجم نظامی قرارداده ورژیم طالبان را سقوط داد.

 وباردیگرعلیه خلق وکشوردست ندکامل با قوای اشغالگرقرارگرفت " ائتالف شمال" درهمکارینیروهای

ا بوارتش مزدور" ائتالف شمال"ومتحدین ناتوآن امپریالیستهای امریکائی  .به خیانت وجنایت زدند

فندهای به تر افغانستان متوسلوبه مستعمره کشیدن  یاشغال نظاممردم  وتوده های از کشتارچند هزارتن

که  خاصتاً ، سال جنگ وکشتاروغارتگری 24که طی اذهان مردم افغانستان را)و شده استعماری

امی اشغال نظ ازواقعیت (به ستوه آمده وبه رمق رسیده بودندطالبان  قرون وسطائی رژیم هایستمگریاز

 بن()بورگزپیتر. اینها کنفرانس استعماری شهرکشورشان منحرف ساختندبودن  مستعمرهوضعیت و

متشکل ازتمام گروه های  "و"جمهوری اسالمیملل متحد دایرکرده  پرستیتحت سرجرمنی را 

هادی وملیشه ای، خلقی پرچمیها، جنایتکارووطن فروش وقاتل مردم افغانستان ازجمله گروه های ج

مانند دولت اسالمی وامارت اسالمی برمردم تشکیل داده و وکراتهای وطن فروشها" وتکن افغان ملتی"

امعه ج» سه هزارنهاد هزار" ان جی او" وبیش ازحدود دو تهای امپریالیستی. قدرکردندافغانستان تحمیل 

ی ط یه را فعال ساختند کهصد نشربیش ازچهاروبیش ازصد رادیوو تلویزیونوده ها  تشکیل داده «مدنی

ی امریکائمی کنند. قدرتهای اشغالگر فعالیتدرجهت اغوا وگمراهی مردم افغانستان خیرپانزده سال ا

به کمک تمام گروه های ارتجاعی جنایتکارووطن فروش وناتوقبل ازآغازحمالت نظامی به افغانستان 

 پورتونیستی ورویزیونیستیگروه های اوخادم امپریالیسم وارتجاع ووتحصیل کرده های تسلیم طلب 

افغانستان رکشیده مردم نا آگاه وزجچنان ودیگرهمقماشان آنها،« ساما»،«راوا-ازمان رهائیس»ازجمله 

الیستی قدرتهای امپری وتسلط استعماریکشور که به اشغال نظامی قراردادند راتحت تبلیغات گمراه کننده

تری انقالبی پرول واقعاً  فقط گروه های .نشان ندادندنکرده ومقاومتی  ها توجهوماهیت دولت دست نشانده آن

 تاجناینظامی واشغال استعماری کشوروهاجم ت علیهازاولین  خواه مترقی وآزادیروه ها وافرادوگ

این همه گروه هاوتحصیل وخیانت ووطن فروشی  امریکائی ومتحدین ناتوآنها ریالیستهایامپ سهمگین

 قیانقالبی ومتر که بخدمت استعماروامپریالیسم قرارگرفتند، موضع کرده های مرتجع وخود فروخته

کرده وتا کنون به مبارزه ملی وطبقاتی علیه امپریالیستهای افشا ومحکوم راها آنجنایات وخیانتهای گرفته و

 کشورهای امپریالیستی مه این نهادها که به پوله. رودولت دست نشانده ادامه می دهنداشغالگ

سانه خاصتاً بخش ر جاعی فعالیت می کنندونهادهای ارتودولتها  اشغالگرودیگرکشورهای امپریالیستی

روحیه تسلیم طلبی وانقیادپسندی رابه مردم نا آگاه القا کرده  به اشکال وشیوه های مختلف  ای آنها

افغانستان نوین »یالیستهای امریکائی واروپائی راوخاینانه اشغال نظامی وتسلط استعماری امپر

 تجاعمارارریالیسم واستعازآنجاییکه امپ.می کنندکرده وتبلیغ  «کشور بازسازیطالئی برای فرصت »و«

وجاسوس تربیت کردن بوده تا  نوکراستخدام کردندرجهت بیشترپروراست؛این سرمایه گذاریها 

 تبط بهمراساس ارزیابی نهادهای بین المللی زیرا بر .بود شرایط زندگی مردمبهافغانستان و "بازسازی"

رقم واقعی که خط فقرزندگی می کننددرصد( مردم افغانستان درزیر 40) حدودخود قدرتهای اشغالگر

 7.4اواخر)درین  "(UNFPAجمعیت سازمان ملل متحد)صندوق وطبق گزارش" خیلی بیشترازاین است.

 .رت دارندضرو« بشردوستانه» فوری میلیون( تن درافغانستان  باثرجنگ وآفات طبیعی برای کمکهای 

مشکل  تنهای شانزندگی برای گذاره ی ناچیز«کمکها»د میلیونی بدون این باین عبارت که این کتله چن
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دردولت  ورشوه ی جهان بوده وفساد واختالسوافغانستان ازجمله عقب مانده ترین کشورها .است

ودیگرامراض "به مواد مخدروشیوع "ایدزاعتیاد ،وگرسنگیبیکاری وفقرمزدورحد ومرزی ندارد. 

زیکدهه) قدرتهای اشغالگرمدعی اند که طی بیش امی کند.وبی وپرازیتی وامراض روانی بیدادرمک

 طبقافغانستان مصرف کرده اند. درحالیکه دولت وپروژه های مورد نظرآنها در ( میلیارد دالربه114

عالی رتبه ملکی  مامورینتوسط  این پولها بخش اعظم کشورهای امپریالیستیخود"بازرسان"  یادعا

 آنها دست نشانده دولت دولتاراکین امپریالیستی و کشورهای خودمقاطعه کاران ووسران ارتش اشغالگر

تحت سلطه وال نظامی اشغتداوم  امپریالیستی قدرتهایالبته هدف اصلی  شده اند. وچپاول اختالس

 ه آسیا استاین منطقدرآن  جیواستراتیژیک وجیوپولیتیک مهم موقعیتبا افغانستان  استعماری نگهداشتن

( 60)ساالنه بیش از وحشیشتولید تریاک وهیروئین طی یک ونیم دهه ازامپریالیستهای اشغالگرو

مایشی ن "انتخابات های"بنام آن  که است« دموکراسی»اعالم دیگرآنها ترفند.دالربدست آورده اندمیلیارد

راشغال دریک کشوحالیکه در. را برگزارمی کنند ورئیس دولت دست نشانده پارلماناعضای  تعیین برای

، یدموکراس»متشکل ازباندهای جنایتکاروقاتل مردم افغانستان؛  اسالمی ودریک دولت شده ومستعمره

جریان این و است. یک مضحکه« یان وعقیده وازاین قبیلآزادی ب، آزادی مطبوعات آزاد، انتخابات

 «دموکراسی»آنها طی یک ونیم دهه ماهیت طبقاتی واستعماری این تقلبها در انتخابات ها وافتضاحات

 است.  آشکارساختهبدفعات  را

ست. ادرچوکات دولت دست نشانده « ق بشرحقو مستقل کمیسون»های اشغالگرایجاددیگرقدرت ترفند

لت وهمه گروه های جنایتکاروقاتل مردم افغانستان را درد، ی امپریالیستی امریکا وناتوکه قدرتهاازآنجایی

زان عزیواهی به خونخ افغانستانمردم هزاران تن از پیش بین بودند که دست نشانده جمع کرده اند؛ لذا

بیست وپنج سال قبل ازاشغال افغانستان توسط امریکا  ایکه طیوستم تجاوزجنایت و ع انوانیزشان و

 قلمست کمیسون»لذابرخواهند خاست.است، اعمال شدهمزدوربرآنهاواین باندهای جنایتکار ازجانبوناتو

ین اکمیشنرها وسایرمامورین ،رئیسواغواکنند.اغفال آنهارا بااین وسیلهراتشکیل دادند تا«حقوق بشر

 .طی یک ونیم دهه فریب داده اندرا توده های مردم  ارتجاعی با نیرنگهایوکمیسون با شیادی تمام 

گان تمام گروه های نمایندرا  پارلمان دولت دست نشاندهیت قاطع  اعضای اکثرازجهت دیگر

" تمام قانون عفو ام خاینانه وضدمردمی "اقدیک در به خلق ومیهن تشکیل می دهد، جنایتکاروخاین

کودتای ننگین " که ازهای  گروهکه احزاب و ( تصویب کرد. باین معنا1386سال) را در جنایتکاران 

نسانی ا ونقض حقوقوتجاوزوستم وخیانت  جنایت مرتکب تاکنون علیه خلق افغانستان 1357سالثور"

قش ونکار وارزش ماهیتوباین صورت  .وکیفرمعاف هستندی ومحاکمه وبازپرس ازپیگرد شده اندآنها 

 وناین کمیس می گردد.دولت استعماری ومؤثریت آن دراین زمینه عیان « حقوق بشرمستقل  کمیسون»

مستند سازی  درباره  موارد جنایات وتجاوزات گویا مشغول  اول کاری اش سالمدعی است که  طی پنج 

« عدالت انتقالیپروژه »:"گزارش  که وهمچنین مدعی است بوده است. درافغانستان ونقض حقوق بشر

". تچندین سال قبل دراختیاردولت گذاشته است؛ اما اراده سیاسی برای نشرآن موجود نیستهیه کرده ورا

دهی شغول گزارشصرف م ظام مستعمراتی است؛ طی این سالهاناین کمیسون که یکی ازارگانهای 

زه همه رواخیر حالیکه طی یک ونیم دههبوده است. دردرافغانستان بشر"  "نقض حقوق ازبرخی وقایع

 مورد نقض حقوق انسانیهاوده  به کودکان ازکشتاروتجاوزجنسی وضدانسانی جنایات وتجاوزات شنیع

ولت مزدوروباندهای مسلح دوپولیس ازجانب ارتشهای اشغالگروارتش هاوولسوالی دروالیات مردم

یشه ومل وقوماندانهای گروه های جهادی وخوانین وسران اقوام وفئودالها پایه دولته اراکین بلند مربوط ب

ات جنای همه محتوی این  «حقوق بشر مستقل  کمیسون»صورت می گیرد؛ ولی  علیه توده های مردم ای

جنایت  مورد ها دهازکه  می خواند؛ آنهم« نقض حقوق بشر» صرف زیرنام حافات سهمگین را، واج

قوق ح مستقل کمیسون»اینست ماهیتدهد.میگزارش یکی راوتجاوزونقض حقوق انسانی توده های مردم 
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 ودیگرتشکلهای« جامعه مدنی»ادهایونهاین کمیسون  .دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم« بشر

تگی حزب همبس-راوا -افغانستان  سازمان رهائی»مانندهای رویزیونیستی ارتجاعی منجمله گروه سیاسی

جهت (جهانی حقوق بشر"روز")دسمبر(10درروز)همه ساله «ساما»و«سازمان انقالبی...»و«افغانستان

وئی گ میدهند ودرباره" حقوق بشر" یاوهتظاهرات تشکیل فریب مردم افغانستان محافلی برپامی کنند ویا

ان وقاتلین مردم افغانست ازدولت دست نشانده متشکل ازجنایتکاران د. ولی تقریباً همه ای آنهامی نماین

 . این!"به محاکمه بکشاندق بشررا حقو جنایتکاران جنگی وناقضین:"می خواهند کهاخیر چهاردههدر

وروزیونیستی ازیک گروه های اپورتونیستی  .است اغوای مردم افغانستان درجهتترفند وشیادی 

خودرابا دولت دست نشانده وقدرتهای امپریالیستی اشغالگربا شعارهای کذائی  ظاهری «مخالفت»طرف

وناقضان حقوق  جنگی جنایتکاران ومجرمیننها می خواهند که"کنند وازجهت دیگرازآابرازمی 

 ،می کنندیادخورشیدی رف ازجنایتکاران" دهه هفتاد" ص ! وبرخی ازاین گروه ها"دنمحاکمه کنرابشر

. وباین صورت درباره جنایتکاران جهادی وطالبی گروه هایو  مربوط به احزابران یعنی جنایتکا

ی مربا بیشرمی وسفاهت سکوت جنایتکاران پانزده سال اخیو ملیشه ای باندهای خلقی پرچمی سازائی

 دولتهای امپریالیستی حامیان آنها،بشرخواهی""حقوق مانندها این گروه ها ونهادخواهی" حقوق بشر".کنند

ان صدهاتن ازسر ،رژیم نجیب هللا جالد خاد وطپاره می کنند. درحالیکه بعد ازسقبرای آن گلو است که

علیه خلق جنایات را که هولناک ترینی دولت مزدورخلقی پرچمی عضاوکدرها وهزاران تن ازا

ی الیستکشورهای امپریوآسترالیا وکانادا ودیگروامریکاافغانستان مرتکب شده اند به کشورهای اروپائی 

درتهای ق  مشاهده می کنند کهبصراحت  نستان ومردم افغا کثریت آنها پناهندگی سیاسی گرفته اند.وارفته 

روه گودرکناردیگر ت مستعمراتی جمع کردهدولدروشکنجه گران را  این جنایتکاران وقاتلیناشغالگر

 جنایتکارانتن ازمین صورت ده ها . بهبه خیانت وجنایت ادامه می دهند شان علیه آنها های همسنخ

برخی و درکشورهای اروپائی وامریکا پناهندگی سیاسی گرفته اند. گروه های جهادی مربوط به 

 تنچندین هزارازجمله ردمان شان به منظوراغوای م ازجمله کشورهالند کشورهای اروپائیاز

ل ای آن بشککشیده ودرباره  «محاکمه»تن آنهارا به سه  -دوفقط جنایتکاران وناقضین حقوق بشراز

نموده  ند. اینستاشیده به محاکمه کوقاتلین مردم افغانستان را که گویا جنایتکاران دمی کنگسترده تبلیغات 

های رویزیونیستی احزاب وگروه آنها که همه ساله امپریالیستها وایادی «خواهیعدالت »ای از

 نمحاکمه کشیدن جنایتکارا"به  موضوع «جامعه مدنی» بنام ارتجاعی ونهادهایدیگرگروه ها واحزاب و

 ازدولت دست نشانده وحامیان امپریالیستشیادانه کرده و علم" راجنگی وناقضین حقوق بشردرافغانستان

تان ازخلق افغانس تن کشتاربیش ازیک ونیم میلیون موضوع  این درحالیکه می کنند!« دادخواهی» آنها 

صورت گرفته (طی چهاردهه اخیر"ثور" تاکنون)ازکودتای دشمنان طبقاتی وملی آنها توسط که است 

برتوده های خلق  که طی این مدت وتجاوزاتی ستمجنایات و واعان عالوه ازخیانتهای ننگین که است،

به محاکمه ومبارزه بخاطر اند. برآنها وارد کرده جبران نا پذیریوصدمات روانی وجسمی  رواداشته

بارزه م ادرعرصه های مختلف ب آنهاانسانی  حقوقبه  جنایتکاران وقاتلین خلق ومتجاوزین این کشاندن

ی به منظورفریب توده ریاکارهرادعای دراین زمینه چیزی جزدرغیرآن  یوند دارد.طبقاتی انقالبی پ

نایتکاران ازخود این ج " ازدولت دست نشانده بمعنای "داد خواهی"خواهی "دادو .نخواهد بودهای خلق 

 خلقو. می باشدتوده های مردم  برای اغفال وگمراه کردن وشیادی بوده  وحامیان امپریالیست آنها

شنیع و هولناک ترین جنایات که طی حدود چهاردهه  سفاک را کارانجنایتاین افغانستان زمانی می تواند 

 هد کشان برسان ننگین اند به محاکمه کشیده وبه سزای اعمال انجام داده علیه آنها را ترین تجاوزات

واین  نجات دهند.ت نشانده آنهاودولت پوشالی دسی امپریالیستهای امریکائی وناتواستعمارسلطه خودرااز

یک  حت رهبریت انقالبیبا مبارزه  خلقهای ملیتهای مختلف افغانستانکه  هدف زمانی برآورده می گردد

ای امریکائی ری امپریالیستهسلطه استعما (ائوئیستیم -نینیستیل -ارکسیستی م)پرولتریحزب انقالبی 
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ا قطع ر وسلطه امپریالیسم راسرنگون کرده ودال کمپرادوریوکالً نظام فئ آنها ودولت دست نشاندهوناتو

 .را برقرارکنندطبقاتی خلق ونظام  نموده

 دولت دست نشانده آنها! امریکائی وناتووسرنگون باد سلطه استعماری امپریالیستهای  -

ملیشه ای این چاکران فرومایه  "سفزائی"،باندهای جنایتکار" خلقی" پرچمی،" سازائی"،مرگ بر -

 امپریالیسم واستعمار!

خود  القاعده وداعش این،گلب الدینحقانی،،انطالبجنایتکارمرگ برگروه های ارتجاعی اسالمی -

 !وامپریالیسماستعمار صافکنجاده  فروخته های

 پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان! -

 میالدی( 2015دسمبر 27خورشیدی)  1394جدی سال  6

 )پوالد(

   

 

 

 

   


