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 ناعالميه سازمان انقالبی افغانستا

  !استقالل، از اولويت ھای مبارزاتی سازمان ھای انقالبی است مبارزه برای

عليه امپرياليزم و نوکرانش از نودونھمين سالروز استرداد استقالل کشور تجليل به  با بر افراشتن درفش مبارزۀ انقالبی

مريکا بيشتر از ھجده جنايتکار ا از تجاوز عريان و ددمنشانۀ چپاولگران و اشغالگران به رھبری امپرياليزم. آوريم عمل

استعمار وحشيانۀ کشورھای امپريالستی قرارداشته، ھزاران تن از  گذرد و ھنوز ھم کشور اشغالی ما در بند سال می

اختناق، انفجار،  ی نيروھای استعمار امپرياليستی، ترور،ئھای ھوا فقير و نادار ما در بمباردمان ھای زحمتکش، توده

  .غلتند ب و داعش به خاک و خون میانتحار و حمالت وحشيانۀ طال

دالر و از دست دادن صدھا سرباز و زخمی و معلول شدن ھزاران ديگر  لياردھايتجاوزگران امپرياليست با مصرف م

را بيش از   تا موقعيت ستراتيژيک خوداند ساختن ھرچه بيشتر پايگاه ھای نظامی در کشور ويرانۀ ما در تالش مستحکم

اشغالگران تا زمانی که به اھداف . نمايند ن حال منابع زيرزمينی سرشار ما را غارت و چپاولپيش حفظ نمايند و در عي

قھار خود را از افغانستان بيرون نخواھند کرد، زيرا امريکای جالد با  شوم و ستراتيژيک شان نائل نشوند، نيروھای

درازمدت تجاوز   دولت دست نشاندۀ کابل اھدافنظامی و امضای پيمان ستراتيژيک و قرارداد امنيتی با ھای ايجاد پايگاه

  ی خود از کشور ما می ئهتھديد رقبای منط ين بخشی از کرۀ زمين، به او اشغال سرزمين ما را به پيش برده و در

  .پردازد

کشد، اما عکس آن  عساکرش را از افغانستان بيرون می ٢٠١۴ در پايان سال اياالت متحدۀ امريکا اعالن کرده بود که

  زير نام آموزش به نظاميان افغان وارد اين کشور نمود که تا اکنون مصروف کشتار ان فرد نظامی تازه نفس راھزار
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خانمان سوز جز تباھی و بربادی، بيکاری، فقر و ده ھا بدبختی ديگر  اين جنگ امپرياليستی. باشند  مردم میۀوحشيان

   .زحمتکش ما چيزی به ارمغان نياورده است ھای برای توده

در پايان انتخابات پر از تقلب با تفاھم غنی و عبدهللا چون موجود ناقص " جان کيری "که توسط» وحدت ملی«حکومت  

رھبران دولت دست  ھا و تضادھای درونی بين کشمکش. کفايت ترين دولت جھان است زاده شد، فاسدترين و بی ای الخلقه

با دولت و نيروھای امپرياليست وضع  انۀ طالبان و داعشھای جنايتکار نشانده در طول زمامداری آنان و جنگ

دولت دست نشانده . گذشت ھر روز به ورطۀ نابودی کشانده است اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی کشور را با

 داد، در راستای آرامی، صلح، ثبات ھا جلوگيری نمايد و آنطوری که شعار می جنگ نتوانست از گسترش و شدت

. واليات کشور زبانه می کشد شعله ھای جنگ در بسياری از. سياسی و ريشه کن ساختن فساد گامی بردارداقتصادی و 

امپرياليستی کشته نشوند و خانه ھای بسياری به ويرانه مبدل  روزی نيست که صدھا نفر در جريان اين جنگ فرسايشی

   .نشود

ھای زحمتکش و محروم  ده بار گرانی است بر دوش توده دولت دست نشان یئناکارا جنگ، ناامنی، فساد، نابسامانی و

رزمندۀ کشور  ھای آزادی و نجات از زير سلطۀ امپرياليزم و نيروھای ارتجاعی، مبارزۀ قاطع و انقالبی توده .کشور ما

حد ُاستعمارشکن تحت رھبری گردان انقالبی مت طلبد، تا با وحدت و يک پارچگی در جبھۀ متحد وسيع انقالبی و را می

به مبارزۀ مسلحانه و جنگ انقالبی خلق بپردازند، دشمنان طبقاتی و  گردند و برای نجات کشور از تسلط استعمارگران

ی ئاستعمار رھا ھای زحمتکش ما را از يوغ نابود نمايند، کشور را به استقالل واقعی برسانند و توده ملی را نيست و

   .بخشند

از وظايف اوليه و مبرم تمامی سازمان ھا، گروه ھا و افرادی است که عليه  لاسترداد استقالل کشور در شرايط اشغا

پوچ، مسخره و  شعار مبارزه عليه سرمايه بدون تالش برای استرداد استقالل کشور بی معنا،. می رزمند امپرياليزم

و انقالبی به شمار می ھا و گروه ھای چپ  اين دو جزء به ھم پيوستۀ کار و فعاليت مبارزاتی سازمان. کاذبانه است

اقتصادی نداشته باشد و ده ھا ھزار نيروی خارجی در کشور ما حضور  تا زمانی که کشور ما استقالل سياسی و. رود

ھای  اولويت کشور مستعمره و فاقد استقالل شمرده می شود، بنابراين استرداد استقالل کشور از داشته باشند، افغانستان

   . چپ انقالبی استھای مبارزاتی جنبش فعاليت

 گراميداشت از نودونھمين سالگرد استرداد استقالل کشور باورمند است که بدون مبارزۀ سازمان انقالبی افغانستان ضمن

   .راند و دولت مترقی را بنيان نھاد توان استعمارگران را از کشور بيرون قاطع عليه امپرياليزم و دولت دست نشانده نمی

 ممرگ بر امپرياليز
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