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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ اپريل ٢٧

 دست نشانده ھای ھفت و ھشت ثور،
  ! دشمنان قسی القلب توده ھای ما اند

 

اگر ديروز دست نشانده ھای .  افغانستان لحظه ای توقف نداشته استچھار دھه قتل، کشتار، تجاوز، خيانت و جنايت در

بوسی کرملين از ھيچ تالشی دريغ نمی ورزيدند و برای رضايت خاطر اشغالگران يھفت ثوری در خوشخدمتی و پا

زدند؛ بعد ھشت ثوری ھا با جنايت و خباثت دمار از روزگار  روسی به قتل و کشتار توده ھای زحمتکش دست می

ھای تھيدست ما کشيدند و طالبان اين فاشيست ھای مذھبی با شالق و قصاص، کشور ما را به گودال نيستی پرت  دهتو

کردند؛ امروز ھمه و ھمه به طور مستقيم و غير مستقيم در خدمت سياست ھای امپرياليستی و دولت ھای مرتجع منطقه 

 .قرار دارند

ين مدت ادر. گذرد دمداری اياالت متحده نزديک به شانزده سال میاز آغاز ھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی به سر

ًبرای تثبيت اشغال، جنايات و تحقق اھداف ستراتيژيک امريکا و ناتو، عمدتا پنج نيروی وطنفروش آستين ھا را بر زده 

  . ھفت ثوری ھا، ھشت ثوری ھا، طالبان، داعشيان و تکنوکرات ھای مزدور: اند

ی که اکنون در روابط تنگاتنگ با ھشت ثوری ھا قرار دارند، به حيث نوکران زرخريد شامل تواب شده ھای ھفت ثور

تنظيم ھای جنايتکار جھادی که برای . دولت پوشالی شدند و تعدادی از آنان بر چوکی ھای پارلمان اشغالی لميده اند

يدند، در حال حاضر بيشترين سھم را در رسيدن به قدرت از ھيچ جنايت و رذالتی عليه توده ھای ستمديدۀ ما دريغ نورز

، حلقۀ خبيثۀ ھشت ثوری ھا را در اين )گلبدين حکمتيار(دولت پوشالی از آن خود کرده که با آمدن خونريزترين آنھا 

 "متوکل"ی مثل ئجرثومه ھا. ی قرار گرفتندئھای امريکا طالبان، در دو جبھه در خدمت امپرياليست. دولت کامل کردند

 و چند تای ديگر يا در پارلمان "راکتی"ًتدريجا به کابل آمدند و به اصطالح منتقد دولت پوشالی شدند و ...  و"ضعيف"و 

ًو يا ھم در نھادھای دولت پوشالی جا خوش کردند و بخش بزرگ آنان ظاھرا عليه امريکا تفنگ گرفتند که کمتر 

اين تاريک انديشان، اگر از يک طرف با جنگيدن، زمينه را . و بيشتر توده ھای مردم را سالخی کردندی کشتند ئامريکا

ًبرای تداوم اشغال فراھم نموده، از طرف ديگرعمال ايجاد جبھۀ واقعی مقاومت ضد اشغالگران و دولت پوشالی را 

ی و روس ھا ئرقابت بين اشغالگران امريکااز يک و نيم سال به اينطرف در مغازله با روس ھا سبب تشديد  تضعيف و

گروه داعش که برای تأمين منافع درازمدت و ستراتيژيک امپرياليست ھا به وجود آمده، نيروی . در منطقه گرديده اند

جنايات داعش در سوريه، . ديگری است که خنجر جنايات و استبداد آن بر گرده ھای مردم ما بی وقفه فرو می رود
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ای برش يافته که جنايتکاران امپرياليست  تان به وضوح نشان می دھد که اين نيروی سفاک از ھمان مايهعراق و افغانس

تکنوکرات ھای مزدور که از غرب برگشته اند، به حيث ايدئولوگ ھای اشغال و تجاوز عمل کرده و . يافته اند

 نيز از ھمينجا آب می خورد و "اشرف غنی"به قدرت رسانيدن . امپرياليست ھا بيشتر از ھمه بر آنان حساب می کنند

  . ی امپرياليزم امريکا بر سرزمين ما استقبال کرده ئبيجا نبود که او از فرو ريختن بزرگترين بم غير ھست

ھای   اگر امروز کشور ما مستعمره و به محل آزمايش انواع مختلف اسلحه مبدل گرديده، اگر کشور ما به قتلگاه توده

ليون انسان در آن معتاد ھستند؛ ي و بزرگترين کشور توليد کنندۀ مواد مخدر جھان است و بيش از سه متھيدست تبديل شده

، بيماری، ءاگر افغانستان فاسدترين و ناامن ترين کشور جھان لقب گرفته و مردم آن در فقر به سر می برند و فحشا

 می سازد؛ ھمه ناشی از سرسپردگی، غالمی و تکدی، بيکاری، فرار و ترک تابعيت، زندگی روزانۀ توده ھای ما را

چاکر منشی نيروھای ھفت ثوری، ھشت ثوری، طالبان، داعشيان و تکنوکرات ھای مزدور است که در خدمت 

تمام اين نيروھا در صف واحد عليه توده ھای . ھای مرتجع منطقه قرار دارند امپرياليست ھا و اشغالگران و دولت

پس بر نيروھای انقالبی است که در راستای تقويت بيش از پيش جبھۀ مقاومت . اده اندزحمتکش و ستمديدۀ ما ايست

زحمتکشان عليه امپرياليست ھای اشغالگر، دولت پوشالی و نيروھای سفاک مذھبی و غير مذھبی مبارزه نمايند و تا 

  !ندراندن اشغالگران و نابودی دولت مزدور و دست نشانده و ايجاد دولت مردمی به پيش رو

  سازمان انقالبی افغانستان 

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش
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