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در افغانستان چه می گذرد؟
٢٩۶
تخريب پايه ھای برق توسط طالبان جنايتکار و ناتوانی دولت پوشالی در ترميم آن
بيشتر از سيزده روز می شود که به دليل تخريب پايه ھای برق در منطقۀ دند شھاب الدين واليت بغالن ،شھر کابل بی
برق گرديده و باشندگان آن شب ھا در تاريکی به سر می برند .در اين مدت نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی قادر به عقب
زدن جنايتکاران طالب از منطقه نگرديده و معلوم نيست که تا چه زمانی اين وضعيت ادامه خواھد داشت .نيرو ھای
متحجر ،جنايتکار و مزدور طالب با اين اقدامات خصمانه ثابت ساختند که جزء متوحش ترين جنايتکاران تاريخ اند و از
ھيچ رذالت و جنايتی در قبال مردم دريغ نمی کنند.
با وجود آن که طالبان جنايتکار و مزدور حداقل در چھارده سال گذشته از ھيچ نوع جنايت و رذالتی دريغ نکرده و کالً
در خون توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما غرق اند و به ھر پستی و دنائتی دست می زنند و ھيچ مرزی برای اعمال
شان خط کشی نکرده اند ،اما در مقابل آن دولت مزدور ،وابسته و پوشالی نيز ھر روز ظلم و تعدی را بر توده ھای
زحمتکش و ستمديدۀ ما افزايش می دھد.
با روی کار آمدن مفلوک ترين و پوسيده ترين حکومت سرکاری و بی کفايت »وحدت ملی« اين ظلم و ستم صد ھا برابر
بيشتر گرديده؛ بيکاری به اوج خود رسيده ،فقر بيداد می کند ،فساد به شکل وحشيانه گسترش يافته ،کوچ ھای اجباری و
فرار از کشور بی حد و حصر شده ،ھيچ روزنه ای برای تغيير وضعيت زندگی مردم به چشم نمی خورد و ھر روز
نفرت و انزجار توده ھا از "دولت مردان" فاسد بيشتر می گردد.
از جانب ديگر موجوديت بيش از  ٢٢گروه وحشی و جنايتکار تروريستی در سراسر کشور که مجريان سياست ھای
خصمانۀ کشور ھای ھمسايه و امپرياليستی می باشند ،حداقل امکانات زندگی را از مردم ما ربوده و ھر روز با انجام
حمالت انتحاری ،انفجاری ،کارگذاری ماين ھا و حمله بر خانه و کاشانۀ مردم خون ھای بسياری را جاری می سازند.
امروز بيشتر از ھر زمانی کارد به استخوان توده ھا رسيده و کوچکترين جرقه باعث می گردد تا کاخ ھای کاغذی
سردمداران زر و زور بر سرشان ويران گردد.
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متأسفانه با وجود آن که شرايط عينی انقالب به تمام معنی آماده است ،اما نبود تشکالت انقالبی و نيرو ھای مترقی تحت
جبھۀ واحد ،باعث گرديده تا شرايط ذھنی انقالب آماده نباشد تا انرژی نھفته از نفرت و انزجار توده ھا را سمت و سو
داده و زمينه را برای انقالب ملی – دموکراتيک مھيا سازند.
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