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 Human rights حقوق بشر

 
  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٣ اکتوبر ١١

  
 اطالعيۀ شوراى مركزى سازمان سوسياليستھاى كارگرى

  يم خلق و پرچمعدام ھاى رژادر مورد انتشار ليست 
 

كى ه به رھبری تر" حزب دموکراتيک خلق"يگناه افغانستان توسط رژيم ددمنشانتشار ليست اعداِم ھزاران تن از مردِم ب

 حق تمامى آحاد جامعه را نسبت به اين ه، يك بار ديگر موج نفرت عميق و ب١٣٥٨ -١٣٥٧و حفيظ هللا أمين، سالھای 

  . ر و ديسپوت برانگيختدارودستۀ جنايتکا عمل جنايتكارانۀ

اين ليست که گوشۀ کوچکی از جنايات انجام شده است، از جمله بيانگر اين حقيقت می باشد که رژيم در آغازين  

ن سياسی و عقيدتی اش برخاسته و اقدام به االفروزھای جلوس ناميمونش به سرير قدرت چگونه در پی نابودی مخ

واداران گروه ھاى ديگرانديش و چپ، از جمله بقايای بازمانده از جريان شعلْه زندانی کردن، شکنجه و اعداِم اعضأ و ھ

نيان ھم نيست اوج بربريت اين اجاويد، ستم ملى و سازمان ھای ديگر نموده است، و اين ليست که حاوی اسم ھمۀ قرب

   .گذارد رژيم ھار و فاشيستى را به نمايش مي

 اعتقاد به اصل آزادى بی قيد و شرط عقيده و بيان وھمچنان با مخالفت عام با سازمان سوسياليستھاى كارگرى افغانستان

عدام ھاى گروھى را به شدت اعدام به حيث يك جنايِت سازمان يافتۀ دولتى، اين جنايت سازمانيافته و قتل و او تام با 

ھنده و مدھش، به جريانات در ضمن اعالم انزجار نسبت به عاملين اين جنايت تکان د مناسبت تقبيح نموده و به اين

سازمان سوسياليستھاى . براز می دارداخود را  سياسى و تمام بازماندگان و خانواده ھاى اين قربانيان، تسليت عميق

نشجو، داكتر، انجنير، سرباز، افسر، پيشه ور، كارگر و بيكار را که اعداِم ھزاران جوان رشيد متعلم، معلم، دا كارگرى،

 يك نسل و تاريخ زندْه جامعه مي توسط اين خونتاى فاشيستى از حق حيات محروم گشته اند، صدمۀ جبران ناپذيری براى

  . داند

حت عنوان چپ و با شعارھای  جنايتھا و ستم و استبدادی که از جانب رژيم حزب دموكراتيك خلق تۀمی دانيم كه ھم ما  

به ظاھر انقالبی بر مردم و زحمتکشان افغانستان روا داشته شده است را بورژوازی و نيروھای ارتجاعی و مديای 

اما آنچه که حقيقت . مزدور و خدمتگذار آن، آگاھانه به پای باورھا و اعتقادات آزاديخواھانۀ سوسياليستی می نويسند

ی سازد اين است که اين حكومت سياه استبدادى به ھيچ صورت ناشى از اراده وآرمان طبقۀ مسلم است و باور ما را م

نبوده و با ھيچ متری و مقياسی ربطی به آرمانھای واال و انسانی سوسياليسم نداشته  و ساير زحمتكشان افغانستان كارگر

نظامى به قدرت خزيد، رقم خورده است؛  كه با کودتای چند افسر يیسياس ت و سيماى آن به حيث بانداست، بلكه ھوي

دولت کودتا با پراتيک خونين، انسان سوز و جنايتبارش مسبب نابودى ھمۀ ارزشھای انسانی و بربادى اجتماعى، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يی گرديد ز تقويت نيروھا و باورھای ارتجاعسياسی، اقتصادى و فرھنگى جامعه است و در نھايت اين رژيم زمينه سا

  . است از مردم اين جامعه، قربانی مى گيردکه تا امروز که امروز

 بر اصول مندرج در برنامه ءسازمان سوسياليستھاى كارگرى افغانستان با تكيه بر اصول ھومانيسم كمونيستى و با اتکا 

عدام، يک بار ديگر تأكيد نموده و اعالم می دارد که اعدام را يک قتل عمد و ااش مبنى بر مخالفت صريح با حکم شنيع 

 برنامه و سازمان يافتۀ دولتى دانسته و در دفاع از حق حيات، رفع خشونت و حرمت جان انسان، خواھان لغو با

  . مجازات اعدام می باشد

  

  !زنده باد سوسياليسم

  !ياد و خاطرۀ اعدام شده گان گرامی باد

  !نه به اعدام و در دفاع از حق حيات

  

  نستانشورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغا

  

 ١٣٩٢ سنبله ٣١، برابر با ٢٠١٣مبر سال  سپت٢٢

 

 


