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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۵ اپريل ٠۴

  

  

 هاعالمي

   امپرياليستیۀ، پروژۀ جديد برای تداوم جنگ غارتگران»داعش«
گر، زابل، و غزنی  سر و صداھای ظھور داعش در واليت ھای کندز، ھلمند، فراه، ھرات، لوطرفاز مدتی به اين 

که مشتی مزدور و دست پرورده تا ديروز به نام طالب سالح استعمار را بر شانه انداخته  با آن. رسد به گوش می

 بيعت نموده و به طرفداری از آن به پا خاسته )داعش(م ز پروژۀ جديد امپرياليا بنبودند، حال به دستور ھمان بادارا

. دن باز کنیھای ستمديدۀ ما تالش دارند برای اين گروھک جنايتکار جای پا ودهو با ايجاد رعب و وحشت بين تاند 

د تا اين ن کوشش دار با تبليغات گستردهدر اين ميان رسانه ھای مدافع استعمار، مخصوصاً تلويزيون ھای خصوصی

 شکلیمپرياليستی را به  اۀمولود امپرياليزم امريکا و انگليس را دشمن امريکا وانمود ساخته و تداوم جنگ غارتگران

  .توجيه نمايند

رو به اختتام است و قرار » طالبان«در افغانستان چنين بر می آيد که پروژۀ » داعش«از تبليغات وسيع برای ظھور 

در » القاعده« به نام ای هکه تاريخ مصرف پروژ چنان؛ بگيرد» داعش«است جای آن را پروژۀ جديدی به نام 

 سگان ھار ، اما در افغانستان به مشاھده نمی رسدآنی از ا د و امروز کوچکترين نشانهافغانستان به پايان رسي

اسالمی در سوريه و ليبيا و ساير کشورھای خاور ميانه در خدمت سياست ھای دولت امپرياليزم امريکا با بيرق 

ستراتيژی درازمدت  اين پروژه ھا برای تمام.  امريکا سر می برند و می کشند و غارت می کنندۀچپاولگران

کباب  ما در آتش تضادھای امپرياليستی ۀم امريکا و متحدانش در آسيا طراحی شده و دير يا زود منطقزامپريالي

  . خواھد شد

 برای پياده نمودن اھداف ای هی اسالمی را در کشور ما وسيلئگرا امپرياليست ھا بيش از چھار دھه است که بنياد

 چندحضور استعمارگران و حاکميت » برکت« امروز افغانستان مستعمره از .تاسستراتيژيک خود قرار داده 

و طالبان مزدور و جنايتکار، ) رھبران تنظيم ھای جھادی(جاسوس و وطنفروش مخصوصاً بنيادگرايان اسالمی 

 . استدر پرتگاه سقوط قرار گرفته» دموکراتيک«تکنوکرات ھای مفلوک و جاسوس و بازمانده ھای حزب منفور 
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 خودفروخته که با وسيله قراردان مذھب بر گرده ھای مردم ما سواری افرادجز آگاھی توده ھا از ماھيت پليد 

  .کنند، راه ديگری برای نجات از اين ستم وحشيانه وجود ندارد می

مذھب که در عصر جاھليت و ترس انسان از قوانين ناشناختۀ طبيعت شکل گرفت، به مرور زمان و با گذشت قرن 

 با آن. ا، امروز به يکی از وسايل نجات طبقات استثمارگر از خشم و کين طبقات محروم جامعه مبدل گرديده استھ

که در قرن حاضر علم و دانش به درجۀ عالی از پيشرفت و ترقی رسيده و ھر روز شناخت انسان از طبيعت، 

 مذھب را کنار نگذاشته و کماکان برای سرکوب محرومان جامعه  می گردد، اما استثمارگران،بيشترجامعه و انسان 

 توده فرق عمال مذھبی شان بر ۀوسيله  خونين استفاده می نمايند و ھر روز آن را  بُرنده تر از پيش بشمشيراز اين 

  . آرند ھای ستمديده و تھيدست فرو می

 سفارت امريکا ساالنه .ی آلوده شدئا لوث بنيادگرا ب امريکا و ناتو، کشور ما بيش از پيشتوسط افغانستانبا اشغال 

 مصرف دسترخوانی اسالمی به مصرف می رساند و حتی ئ را برای تبليغ و تقويت بنيادگراھا دالر ميليون

 ئی امپرياليست ھای امريکااز سوی» شورای علمای افغانستان«ی خراميده در آبخشور ئريشوھای کثيف بنيادگرا

ا و آخوندھای ستمگری که در خدمت اشغال کشور قرار دارند، بی وقفه به منشی ھا و مالھ. گردد  میپرداخت

هللا و سبحان هللا گفتن سفارت خانه ھای اشغالگران را  کزاسفيران اشغالگران حاضری می دھند و با آروغ و ج

ن روزھا عربده رسول سياف است که در اياليکی از شاالق ترين اين مزدوران امريکا، عبدرب . ترک می گويند

 دينی امريکا، عليه جنايت طالبان و داعش کف بر ۀ اين جرثوم.تر از گذشته باال است اش متعفن کشی ھای اسالمی

  .امريکا و ناتو سخن بگويدافغانستان توسط ت و شھامت ندارد تا عليه اشغال أدھن می آورد، اما جر

اعمار ھزاران مسجد، ؛ ی سابقه مورد حمايت قرار گرفته برزطه امپرياليست ھای غربی بتوسط  اسالمی ئیبنيادگرا

 امپرياليست ۀراه اندازی تلويزيون ھا، راديوھا، پوھنتون ھا و انجمن ھای اسالمی در خدمت سياست ھای اشغالگران

ش ا  مدنیۀن جامعکه لگام تکنوکرات ھا و انجوداران و فعاال  ضمن اينئی و ناتوئیاشغالگران امريکا. داردھا قرار 

 را به جوالن در نظرداشت ضرورت آن  اسالمی را نيز در اختيار داشته و با درئید، افسار بنيادگرانرا در دست دار

  . دنورآ می

 دين ۀ در حاکميت ھای مسخر.انددر خدمت استعمار و استثمار قرار داشته در طول تاريخ وکراتيک يدولت ھای ت

حت ستم ملی و طبقاتی قرار دارند، زير ساطور ستم دينی نيز که ت ساالر و پوشالی، طبقات زحمتکش ضمن اين

عطش مذھبی جز با ريختن  فرخنده در شھر کابل به اتھام قرآن سوزی نشان داد که ۀقتل بيرحمان. شوند قربانی می

دناک  درۀاين فاجع.  می سوزانندبا کشتن انسان ارضاء نشده بلکه قربانی راددان دينی خون انسان فرو نمی نشيند و 

 عمال دينی اشغالگران ھيچ تفاوت غيرهوضوح نشان داد که ميان اخوان، جھادی، طالب، القاعده، داعش وه ب

  .ولوژيک موجود نيست و ھمه چون سگان ھار منتظر طعمه ھستنديايد

ت و بر سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که با آگاھی توده ھا می توان در راه سکيوالريزم انقالبی گام گذاش

 عمال مذھبی امپرياليست ھا چون جھادی ھا، طالبان، القاعده، ،کوبيدآخرين ميخ را وکراتيک يتابوت دولت ھای ت

 ۀ طوالنی زنجيرھای ستم ملی و طبقاتی را شکست و جامعۀ کرد و با مبارزدفِن تاريخ را يانداعشی ھا و پوشال

  !را بناء کردعاری از استعمار و استثمار 

  مزرياليمرگ بر امپ

  !م، به پيشزدر راه سوسيالي

  سازمان انقالبی افغانستان
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