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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ جنوری ١٩
 

 نيروی اليزال توده ھا، 
  !سرنگونی امپرياليست ھا و ايادی پوشالی

  

ت ما را توسط امپرياليست ھا، طبقات حاکمۀ ارتجاعی و حاکميت پوشالی حامد کرزی که سالخی توده ھای تھيدس

چپاولگران دينی و غير دينی به اوج رسانده بود، با عوامفريبی امپرياليست ھا و نوکران زرخريد آنان تحت نام دموکراسی 

به مسائل اينجوھای مزدور، جامعه مدنی و روشنفکران سرکاری با فريب مردم و دامن زدن . و انتخابات به پايان رسيد

را با ھمياری » وحدت ملی«زبانی، سمتی و قومی، توده ھای مردم را به پای صندوق ھای رأی بردند و حکومت 

  .امپرياليزم امريکا بر مردم تحميل کردند

ه مردم افغانستان که از  شدت جنايات امپرياليست ھا و رژيم دست نشاندۀ قبلی و فاشيزم طالبی به ستوه آمده بودند، متأسفان

» رأی«ای  تحت تأثير رسانه ھای پوشالی، اشغالی و سرکاری قرار گرفتند و رأی دادند که  حتی امپرياليست ھا به  عده

آنان پشيزی ارزش قائل نشدند و يکبار ديگر دو غالم بچۀ تکنوکرات و جھادی را برای سالخی خلق ھای ما لگام زدند و 

  .ت تنھا و تنھا وقتی مفھوم می يابد که منافع امپرياليست ھا را تأمين نمايدنشان دادند که در کشورھای مستعمره، انتخابا

نمی تواند کوچکترين گامی در راستای بھروزی مردم بگذارد، زيرا » وحدت ملی« معلوم بود که حکومت ءاز ھمان ابتدا

 اين حکومت، اکثريت در. حکومت وحدت ملی تداوم پوشالی گری، غالمی و بردگی و سالخی خلق ھای تھيدست ما بود

در کنار . مطلق جنايتکاران و خاينان در اھرم قدرت قرار گرفتند و افغانستان بيش از پيش قربانی جنايت کاران شد

اش را شدت  جنايتگستران امپرياليست، رژيم پوشالی و طالبان؛ نيروی فاشيست و قسی القلب داعش نيز جنايت سبعانه

  .دست ما را بی محابا به نابودی می کشاندبخشيده و خلق ھای ستمديده و تھي

جنايت و تجاوز به مرد، زن و کودک تا آن حد اوج گرفته که امامان مساجد به کودکان دانش » وحدت ملی«در حکومت 

سابقه   ساله تجاوز جنسی می نمايند؛ بيکاری افزايش بی۶۵آموز خود و عبدالرشيد دوستم معاون اول دولت پوشالی به فرد 

و صدھا ھزار افغان مجبور به ترک کشور شده اند؛ مسلح شدن مجدد قومندانان جنايتکار با امکانات بيشتر در نقاط يافته 

ليون تن در يمختلف کشور ادامه دارد؛ فشار روز افزون بر افغانان مھاجر در پاکستان و ايران و اخراج اجباری حدود سه م

يگاه اول را در توليد مواد مخدر حفظ کرده و ھمچنان در صدر فاسدترين بدترين وضعيت ادامه دارد؛ افغانستان بازھم جا

 درصد مردم در زير ۶٠ليون معتاد با مرگ دست به گريبان ھستند و بيش از ي م۴کشورھای جھان قرار گرفته است؛ حدود 
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زه ھای ادارات خط فقر به سر می برند؛ صدھا ھزار جوان تحصيلکرده اعم از زن و مرد به خاطر کاريابی به دروا

سرگردان ھستند و موفق به دريافت کار نمی شوند؛ شھرھا حالت نظامی را به خود گرفته است و ادارات نظامی با 

ِحصارھای کانکريتی فقط در فکر تأمين امنيت خود ھستند؛ صدھا ھزار دھقان ورشکست شده از دھات به شھر ھا رو 
شاقه می پردازند که ھر لحظه با چوب و چماق پوليس فاسد و استفاده جو مواجه ھستند و آورده و به دستفروشی و کارھای 

  .کشند، قتل و کشتار مردم ما به شدت ادامه دارد و تجاوز بر عفت مردم به فرھنگ پوشالی ھا تبديل شده است رنج می

ژی ده تا در قدرت شريک و برای ستراتيی، با گلبدين جالد معامله انجام دائاربابان ناتوبا ھدايت » وحدت ملی«حکومت 

زرداد فريادی به کابل برگشته و در يکی از مھمانخانه ھای حکومت در ناز . ی خدمت کندئھای بعدی امپرياليست ھای ناتو

ی ئھنتون ھا تھديد می کند؛ بنيادگراو نعمت به سر می برد، افکار داعشی و جھادی به شدت اوج گرفته و محصالن را در پو

حمالت انتحاری و بمباردمان . که بنيادگرايان ديروز، حتی از آن ابراز نگرانی می کنند ال تقويت بيشتر است تا جائیدر ح

 ی انجام داده اند، در حالیئ ھوالۀ حم٧٠٠ی ھا بيش از ئامريکاامپرياليست ھا شدت يافته است، چنانچه تنھا در سال گذشته 

  .  رسيد حمله می۵٠٠ شمار آن به ٢٠١۵که در سال 

توده ھا و زحمتکشان کشور ما در وضعيت فوق العاده ناگواری به سر برده و تضاد طبقاتی ميان اقليت ستمگر و زورمند 

که از امکانات گستردۀ مادی و نظامی بھره مند ھستند و اکثريت محروم از ھمه چيز که روز تا روز دار و ندار خود را از 

توده ھای تھيدست افغانستان را . ائب گوناگون فرو می روند، در حالت تشديد می باشدالق فقر و مصتدست می دھند و در با

از يکطرف استعمار امپرياليست ھا، جنايات طبقات ستمگر و گروه ھای فاشيست تھديد می کند و از طرف ديگر فقر، 

امپرياليستی تالش می نمايند تا از در کنار اين، قدرت ھای بزرگ . ناامنی، ستم تيکه داران دينی، قومی و زورمندان محلی

عکس العمل اخير دولت روسيه و اعالم . اوضاع آشفتۀ افغانستان برای تھديد و نا امن ساختن کشورھای منطقه سود ببرند

حمايت از نيروھای متحجر طالبان تحت عنوان مقابله با داعش، گواه اين واقعيت است که اين کشور قدم ھای اوليه را برای 

خصوص ه  و تضعيف امريکا در منطقه برداشته است، امری که دير يا زود به رقابت ھای جدی تر در منطقه و بمقابله

  . را توده ھای تھيدست ما خواھد کشيد کشور ما خواھد انجاميد که بار اصلی آن

 مرتجع آنھا و سرنگونی سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که وضعيت عينی کشور ما برای نابودی امپرياليست ھا، عمال

دژخيمان قسی القلب آماده است، اما متأسفانه حضور ضعيف جنبش انقالبی و عدم پيوند ارگانيک و فشردۀ تشکالت مرتبط 

آورند، از علل اصلی و کليدی شکل نگرفتن  به اين جنبش با توده ھای مردم که چرخ انقالب را به حرکت در می

ـ دموکراتيک برای سرنگونی کاخ استعمار و استثمار  رد خلق و راه اندازی انقالب ملیاعتراضات، خيزش ھا، قيام ھا، نب

» مبارزۀ تفننی«ی خلق تھيدست از بالھای ويرانگر متعھد ھستند بايد از ئًنيروھای انقالبی که واقعا به انقالب و رھا. است

 نمايند تا راه غلبه بر ستمگری أھنگ شان را ايفدست بکشند و با برقراری پيوند ارگانيک با توده ھا، نقش پيشرو و پيشا

  .کنونی ھموار گردد

  !مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩۵ جدی ٢٩ 

 


