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  اعالميۀ سازمان انقالبی افغانستان

 ! اسد، روز استقالل را گرامی می داريم٢٨ 
  

م اسد سالروز استرداد استقالل افغانستان از بريتانيای کبير می رويم که ھم اکنون ما در حالی به استقبال از بيست و ھشت

کشور ويرانۀ ما در اشغال يک نه بلکه چندين کشور بزرگ و کوچک امپرياليستی قرار دارد؛ اما ما اين روز را گرامی 

خته، مزدور و خاين استقالل را مقولۀ می داريم و از آن تجليل می کنيم زيرا می دانيم که عده ای از انسان ھای خودفرو

از ميان رفته می دانند و آن را به تمسخر می گيرند، بايد آنان بدانند که گرامی داشتن استقالل به معنای آزاد زيستن و به 

ما بيست و ھشت اسد را به خاطری . غالمی نه گفتن است؛ بدون استقالل زندگی به معنای بودن در بند و اسارت است

داريم تا دولت پوشالی و حاميان اشغالگر بين المللی آن بدانند که مردم با دستان توانای شان باالخره آنھا را   میگرامی

  .با توپ و تانک و طيارۀ شان از اين کشور بيرون کردنی ھستند و استقالل خود را به دست آوردنی

لوگ ھای با مزد و بی مزد امپرياليست ھا با تمام افغانستان مستعمرۀ چندين کشور امپرياليست است و مدافعان و ايدئو

توان و نيرو در تالش اند تا به توده ھای پابرھنه، فقير، ستمديده و قربانی جنگ ھای چندين دھه بقبوالنند که روزگار 

 استقالل و استقالل خواھی به سر رسيده و ھمه با جھانی شدن بايد در زير سايۀ يک کشور پر قدرت و صاحب سرمايه

ايدئولوگ ھای سرمايه وظيفه دارند تا به مردم القاء نمايند که . که دم از استقالل و آزاديخواھی بزنند زندگی کنند، نه اين

موجوديت نيروھای اشغالگر و پشتيبانی شان از دولت پوشالی را موھبت پنداشته و دم بر نکشند، زيرا اگر اين نيروھا و 

 گرگان جھادی و طالب به اضافۀ داعش در کمين شان اند تا آنان را بار ديگر چون امکانات شان از افغانستان برآيند،

  .    دھۀ ھفتاد خورشيدی بدرند و دمار از روزگار مردم بکشند

دولت پوشالی نيز با نصب بيرق ھا و به راه انداختن برنامه ھای مختلف به مناسبت تجليل از سالروز استرداد استقالل 

 می خواھد به مردم نشان دھد که افغانستان توسط ھيچ کشوری اشغال نشده و ما "امان هللا خان"ی کشور توسط شاه مترق

ی در بين مردم به تمسخر گرفته شده و می دانند که ئھر چند چنين ترفندھا. از استقالل و حاکميت کامل برخوردار ھستيم

 قادر به دوام حکومت مسخرۀ انھا اياالت متحده حتدولت پوشالی بدون حمايت مستقيم کشورھای امپرياليستی و در رأس آ

 تقال دارد نشان دھد که مستقل بوده و وابسته به ھيچ کشوری نيست، ،ھا کنونی برای يک ھفته ھم نيست؛ اما با تمام اين
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نيروھای خارجی در آن با بمباران کور و به رگبار بستن ھای کشوری که ھمه روزه . ی نمی بردئکاری که ره به جا

وحشيانه ده ھا تن از ھموطنان ما را به قتل می رسانند، زمين و ھوای آن را در اختيار و کنترول دارند؛ بدون اجازۀ 

قل بودن کشورھای خارجی، مقامات آن ھيچ قراردادی را منعقد کرده نمی توانند وغيره، چگونه می تواند ادعای مست

 .داشته باشد

سازمان انقالبی افغانستان به اين باور است که افکار مترقی امان هللا خان و تجليل از سالروز استقالل توسط او در 

اينک بار ديگر افکار مرتجع، گنديده و تباھکن سر بلند نموده و با . شرايط کنونی از اھميت ويژه ای برخوردار است

ز ھم با افکار ترقی خواھانه و استقالل طلبانۀ شاه امان هللا در تقابل و دشمنی قرار گرفته گذشت نزديک به يک قرن ھنو

 أاست؛ و اين نشان می دھد که امان هللا خان با تمام اشتباھات و شاه بودنش، نقش بسيار مترقی را در جامعۀ آن زمان ايف

انستان اکنون روزگار به مراتب بھتری را شاھد می نموده بود که اگر ارتجاع و استعمار اجازه می داد، بدون شک افغ

آلوده به تعصب و قومپرستی امروز ھم از افکار امان هللا خان می ھراسند و با سماجت و " روشنفکران"ارتجاع و . بود

و مترقی لجاجتی توأم با بی منطقی در تالش اند افکار او را با زھر دين و کين بيااليند، او را کافر و عياش معرفی کنند 

که افکار مترقی ھمواره در تضاد با ارتجاع، استعمار، تعصب و  بودنش را استتار نمايند؛ اما آنچه مبرھن است اين

آلوده با کثافت تعصب و قومپرستی برای زدون " روشنفکران"به اين خاطر ارتجاع، استعمار و . قومپرستی قرار دارد

ی دريغ نمی ورزند و کوچکترين حرکتی را بھانه ای برای مغشوش نقش افراد مترقی و استقالل طلب از ھيچ تالش

  .ساختن چھره و افکار مترقی قرار می دھند

 سزايی برخوردار است و نبايد به بھانۀ اينتحت اشغال از اھميت بگراميداشت از سالروز استرداد استقالل در کشوری 

تجليل از اين روز به تمام استعمارطلبان و . خر بگيريمکه ما استقالل نداريم، تجليل و گراميداشت از آن را به تمس

ھای آنان پيام واضح و روشن دارد و آن اين که شما و اربابان تان با تمام تالش نمی توانيد حس استقالل طلبی  ايدئولوگ

 مشخص و و ضد استعمار را در مردم از بين ببريد، زيرا نفی مقولۀ استقالل به معنی نفی داشتن کشور با جغرافيای

  .زندگی در بند و اسارت است و اين را تمام توده ھای رنجديدۀ ما با گوشت و پوست لمس کرده اند

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان
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