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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١١ اکتوبر ٢٧

  غارتگران، مردم را با بحران گرسنگی مواجه ساخته اند

 !عليه آنان به پا خيزيم

  

ست ھای گوناگون، مردم زحمتکش ما جز درد، رنج، قتل، کشتار، زخم، فقر، پس از اشغال افغانستان توسط امپريالي

 ھای ئیبا گذشت ھر روز مردم عزيز ما فقيرتر و غارتگران دارا. دست نياورده انده ناداری و بربادی چيزی ب

احب کار، ھا افغانی که قبل از تجاوز امريکا، ص ليوني اساس آمار دولت پوشالی، مهب.  ثروتمندتر می شوند،شان

کسب و پيشه بودند، اکنون به زير خط فقر رفته اند و در بدترين شرايط زندگی به سر می برند، شرايطی که ھمين 

  .حاکمان فاسد، مزدور و پوشالی آن را بحران گرسنگی می نامند

ن ما زير ليون ھموطي م٩ اساس آمار منتشرۀ وزارت زراعت و مالداری دولت پوشالی، در حال حاضر بيشتر از هب

ليون تن آنان مربوط به طبقۀ دھقان می باشند؛ واضح است که يم ۵اعشاريه  ٢خط فقر زندگی می کنند که بيشتر از 

  . ھا تن ديگر نيز به طبقات و اقشار مختلف زحمتکشان کشور ما تعلق دارند ليونيم

خارجی بوده است و ميزان ھای » کمک« تا حال يکی از بزرگترين دريافت کنندگان ١٣٨١افغانستان از سال 

تا . رود  درصد می باشد که باالترين ميزان در سطح دنيا به شمار می٧١ھا » کمک«وابستگی کشور ما به اين 

لياردھا دالر از طرف اشغالگران و نھادھا و سازمان ھای مالی مربوط به آنان در افغانستان به مصرف ياکنون م

که به زندگی مرفه برسند، فقيرتر شده اند و قدرت خريد شان  ن به جای اينرسيده است، اما  مردم زحمتکش افغانستا

  .ای کاھش يافته است به طور بی سابقه

که اشغالگران بدون حمايت سرمايه داران و فيوداالن نمی توانند در افغانستان به اربابی شان ادامه دھند،  ئیاز آنجا

گران حمايت می کنند تا زمينۀ غارت بيشتر مردم و کشور ما را ھای امپرياليستی شان از اين غارت لذا طبق سياست

به اشغالگران جھانی مساعد سازند، پس منطقاً تمام پولی که استعمارگران غارتگر در افغانستان به مصرف رسانده 

رتبۀ ن ئيموران پاأکارگران، دھقانان، معلمان، م(اند، به سود خود شان و غارتگران داخلی بوده و مردم زحمتکش 

طور شرمناکی اعالن نمی ه عمالً از آن مستفيد نشده اند، زيرا اگر می شدند، دولت پوشالی ب...) دولتی، اھل حرفه و

  .کرد که مردم افغانستان با بحران گرسنگی روبرو اند
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امنی، ظلم  تاريخ نشان داده است، به ھر کشوری که اشغالگران گام گذاشته اند، مردم آن جز بدبختی، فقر، تجاوز، نا

استعمارگران که غارتگری ذات و ضمير شان را می سازد در دوستی و ھماھنگی کامل با . و بيداد چيزی نديده اند

ھا و مردم زحمتکش را ھرچه بيشتر به طرف فقر ببرند تا از يک طرف  غارتگران داخلی تالش می کنند که خلق

در خدمت آنان قرار داشته باشند و » الشعور« و چون بردگان نسل در نسل در فقر زاده شوند، بزرگ شوند و بميرند

از طرف ديگر به مثابۀ نيروی ارزان کار ھميشه برای فروش قوت بازوی شان آماده باشند و با اعالن يک پُست 

سسات، دفتر ھای خارجی و ؤ مھای غارتگراِن سکتورھای دولتی، ی، صف طويل زحمتکشان پشت دروازهه ئوظيف

  .کنند  شود، چيزی که افغانھا ھمه روزه آن را تجربه میخصوصی بسته

طور سرسام آوری افزايش می يابد، ه  و مواد سوخت نيز  بئیبا در نظرداشت اين وضعيت دردناک، قيمت مواد غذا

که که عايد و درآمد زحمتکشان نه تنھا افزايش نيافته، بل چيزی که ھمين اکنون مردم افغانستان شاھد آن اند، در حالی

شمار زيادی از زحمتکشان به صف بيکاران پيوسته اند و دولت پوشالی در چارچوب اقتصاد استعماری بازار و 

مردم زحمتکش اين . ھا صحبت می کند ھای دروغين از کنترول قيمت وابستگی کامل به پول اشغالگران، با وعده

 و مواد سوخت از ئینند که تاجران مواد غذادا وعده ھا را دروغ شاخداری بيش فکر نمی کنند، زيرا به خوبی می

داران، فيوداالن و تاجران بزرگ  حاميان دولت پوشالی ھستند و اين دولت کاری نمی کند که ضرر آن به سرمايه

  .  برسد

 تا حال قيمت ٢٠٠٧ منتشر کرد، از سال ١٣٩٠ ميزان ٢۴در (WFP)  جھان ئی اساس گزارشی که برنامه غذاهب

اين سير صعودی قيم باعث نارضايتی و اعتراضات غير . رصد در افغانستان افزايش يافته است د۶٠ ئیمواد غذا

خصوص مواد سوخت ه  و بئیکه قيمت مواد غذا متشکل زحمتکشان افغانستان شده است و مردم ھر روز از اين

 مردم است که بايد به ھای اعتراض افزايش می يابد ده ھا دشنام نثار دولت پوشالی می کنند، و اين نخستين جرقه

ليون دالر را به حساب اختالس ي م٨٢۵ھای سوزندۀ خشم شان تبديل شود، زيرا وقتی دولت پوشالی در يک قلم  شعله

هللا فروزی، گلبھار  ، شيرخان فرنود، خليل)برادر قسيم فھيم(، حسين فھيم )برادر حامدکرزی(مالی محمودکرزی 

رساند،   و حکومتی در کابل بانک از بودجۀ دولت به تصويب میئینی، قضاحبيبی، غفار داوی و غارتگران پارلما

که زحمتکشان باالخره به حساب غارتگران خارجی  ای نيست جز اين ولی مردم ما در دوزخ فقر می سوزند، چاره

  .  و داخلی برسند

ر تا توانسته اند به کشتار، ده سال گذشته نشان داده است که ھم غارتگران استعمارگر و ھم چپاولگران جنايت ساال

در عين حال ده سال گذشته به خوبی نشان داد که ھيچ حرکت . غارت و چپاول زندگی زحمتکشان پرداخته اند

زير ھر نام و نشانی نمی تواند حق ستمگران و چپاولگران ھستی مردم را کف دست شان » دادخواھانه«و » مدنی«

وقت آن رسيده است که مردم زحمتکش افغانستان در شعله ھای .  گرفتبگذارد، بايد حق خود را به زور از آنان

  ! خشم شان به حساب اين جانوران برسند و حقوق شان را از غارتگرانی که کمر به نابودی مردم بسته اند، بگيرند

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش
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