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 Political  سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ فبروری ١۶
  

  
  کشتار توده ھای تھيدست را

  !يمئ با مبارزۀ پيگير عليه استعمارگران تقبيح نما
  

 بيش از شانزده سال است که توده ھای تھيدست ما را بيرحمانه می کشند و خانه ئی و ناتوئیامپرياليست ھای امريکا

اين امپرياليست ھا برای نيل به اھداف ستراتيژيک . ھای فقيرانۀ شان را با بم و بمبارد ويران و با خاک يکسان می کنند

جنايتکاران . تار شان ندارنددرند و می کشند و دغدغه ای برای کش کنند، می شان در منطقه، بی محابا جنايت می

طوالنی ترين جنگ ارتجاعی، خونين و جنايتبار ) فاشيست ھای طالب و داعش(سرمايه، با خلق کردن دشمنان فرضی 

ًرا در کشور ما به پيش می برند، امری که امپرياليست ھای روسی و چينی را نيز  تحريک نموده که پيامد آن قطعا 

  .ری استخونين تر شدن اين جنگ استعما

با گذشت ھر سال از اشغال کشور ما، شدت . توده ھای تھيدست ما قربانيان اصلی جنگ غارتگرانۀ امپرياليستی ھستند

جنگ امپرياليستی کنونی . جنگ نيز بيشتر می شود که توأم با آن کشتار سبعانۀ توده ھای ستمديدۀ ما نيز افزايش می يابد

، دولت پوشالی، نيروھای قسی القلب و فاشيست طالب و داعش ئی ـ ناتوئیريکابا بيرحمی و قساوت امپرياليست ھای ام

  .دمار از روزگار مردم ما کشيده است

باال » تکان دھنده«، کشتار مردم در جنگ ارتجاعی کنونی، در حد )يوناما(بر اساس گزارش ملل متحد در افغانستان 

بر اساس گزارش و آمار ملل متحد در افغانستان، . می خواند» ناکخوف«را اين سازمان، آمار کشته شده ھا .  رفته است

 ٢٠١۵ تن ديگر زخمی شده اند که افزايش سه درصدی نسبت به سال ٧٩٢٠ تن کشته و ٣۴٩٨ ميالدی ٢٠١۶در سال 

 ٢۵٨٩ کودک کشته و  ٩٢٣در اين ميان .   را نشان می دھد٢٠٠٩ھا در مقايسه با سال  و بلندترين تعداد کشته شده

بيشترين قربانيان .  تن ديگر زخمی و معلول شده اند٨٧٧ زن کشته و ٣۴١دک ديگر زخمی و معلول شده اند و کو

.  درصد افزايش يافته است٢۴ استعمارگران کودکان و زنان اند که کشتار کودکان نسبت به سال گذشته ئیحمالت ھوا

 کودک، زن و ٣٠ عليه غير نظاميان در ولسوالی سنگين واليت ھلمند، نزديک به ئیدر تازه ترين حملۀ نيروھای امريکا

  .ًمرد کشته شدند و بازار منطقه بر اثر بمباردمان وحشيانۀ اين نيروھا، کامال ويران گرديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه   فرد ملکی کشت٢۴٨۴١ تا اکنون ٢٠٠٩يوناما، نھاد استعماری در خدمت امپرياليست ھا گزارش می دھد که از سال 

با وجودی که آمار يوناما، بر بنياد تأمين منافع غارتگران و استعمارگران .  تن ديگر زخمی و معلول شده اند۴۵۴۴٧و 

نشر می شود و نشان دھندۀ کشتار واقعی توده ھای تھيدست ما نيست و در عين زمان تالش می نمايد تا با بخش بخش 

 ئیدولت پوشالی، طالبان و داعش، جنايات امپرياليست ھای امريکاکردن کشتار توده ھای تھيدست ميان استعمارگران، 

ھای تھيدست ما در شانزده سال گذشته ماھيت اين جنگ استعماری برمال و   را استتار نمايد، اما برای تودهئیو ناتو

و » ودکانحقوق ک«، »حقوق زنان«آشکار شده و به خوبی می دانند که قربانيان اصلی اين جنگ ارتجاعی که به نام 

آغاز شده، کودکان و زنان توده ھای ستمديده ھستند؛ و ساير تھيدستان نه تنھا به دموکراسی نرسيدند، » دموکراسی«

  .ھای غارتگر سر به نيست و برباد و نابود می شوند»تکنوکرات«بلکه در باتالق استبداد جھادی و مرداب 

عملی ملی ـ دموکراتيک ھمراه نيست و جنايتکاران طالب و جنگ استعماری کنونی که متأسفانه با ھيچ نوع مقاومت 

را از توده ھای ما چاپيده اند، خلق ما را بی محابا سالخی می کند و می » مقاومت«ًفاشيست ھای داعش، ظاھرا پايگاه 

ياليست ھای بر نيروھای انقالبی است که در کنار توده ھای ستمديده با مبارزۀ پيگير و قاطع عليه امپر. کشد و می درد

، سنگر مقاومت ملی ـ دموکراتيک را ايجاد و ضمن مبارزه عليه اشغالگران، نيروھای فاشيست ئی و ناتوئیامريکا

طالبی و داعشی را نيز سر به  نيست نموده، پرچم استقالل ملی و دموکراتيزم انقالبی را بر ويرانه ھای اشغال، فاشيزم 

  .دينی و استبداد طبقات حاکمه برافرازند

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩۵ماه دلو 

 

 


