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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  اعالميۀ سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٨
  

  ئی و ناتوئیتجاوز، اشغال و کشتار به وسيلۀ اشغالگران امريکا

  !وارد پانزدھمين سال شد

  

ز سياه ترين و متحجر ترين دوره ھای حاکميت استبدادی چھار دھۀ اخير، به تاريخ دھم اکتوبر طالبان منحيث يکی ا

 و در اوج سگ جنگی ھای تنظيم ھای جھادی با حمايت قاطع نظاميان و سازمان جاسوسی پاکستان قدرت ١٩٩۴

در اين دوره . ان ادامه دادند به حاکميت استبدادی ش٢٠٠١سياسی را در افغانستان به دست گرفتند و تا ھفتم اکتوبر 

را در دستور ) پاکستان(تطبيق وحشيانۀ شريعت و پياده نمودن مو به موی سياست ھای سگ پاسبان منافع امپرياليزم 

ًطالبان ظاھرا با اعالم دشمنی با .  بردند و به سياھی پرتاب کردندءکار قرار داده و تا توانستند افغانستان را به قھقرا

را برای تجاوز امپرياليزم امريکا به افغانستان بازکردند؛ تجاوزی که مدتھا قبل برای تحقق اھداف امريکا، راه 

  . ستراتيژيک آن در منطقه مورد توافق انگل ھای سرمايه قرار گرفته بود

ن اشغالی با گذشت چھارده سال از تجاوز وحشيانۀ اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليزم جنايتکار امريکا، افغانستا

کماکان در آتش جنگ وحشيانۀ امپرياليستی می سوزد و روزانه ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين سرزمين 

که سرآغاز اين تھاجم وحشيانه گرديد، ) يازدۀ سپتمبر(با سناريوی ساخته و پرداخته . به خاک و خون کشيده می شوند

» جنگ عليه تروريزم و القاعده« کشور اشغالگر غربی به بھانۀ ۴٨، با » عليه مايا با ما يا«امپرياليزم امريکا با شعار 

  .به کشور ما لشکرکشی نمود

تجاوز عريان و وحشيانۀ امپرياليزم امريکا بر کشور ما وارد پانزدھمين سال خود گرديد و اين امپرياليزم جنايتگستر تا 

با .  دست نيابد، ھرگز قصد خروج از افغانستان اشغالی را ندارد خودئیزمانی که به اھداف طرح شده در ستراتيژی آسيا

 ٢٠١۴ًآن که اشغالگران غربی و در رأس آن امپرياليزم امريکا ظاھرا با راه اندازی ھياھو و سر و صداھای زياد، ختم 

دھد که امريکا با ايجاد پايگاه ھای نظامی، امضای  موريت شان اعالن کردند، اما واقعيت امر نشان میأم» پايان«را 

با دولت پوشالی کابل با برنامۀ طوالنی مدت به سرزمين ما تجاوز نموده » قرارداد امنيتی«و عقد » پيمان ستراتيژيک«

ر  نقاط کشور ما داقصدر ا» حمايت قاطع« زير نام برنامۀ ئی و غير امريکائیھمين اکنون ھزاران عسکر امريکا. است

  . حال تطبيق مرحله وار ستراتيژی اشغالگرانه و چپاولگرانۀ امريکا و ناتو ھستند

: تجاوز وحشيانۀ امپرياليزم امريکا پيامدھای ناگواری برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به ھمراه داشته است

 تن به خاک و خون کشيده می امروز افغانستان به يکی از خونين ترين کشورھای جھان مبدل گرديده و روزانه ده ھا

شوند؛ خلق ما در اسارت بی سابقه به سر می برد و در ھر بمباردمان ده ھا تن قتل عام می گردند؛ فاصلۀ طبقاتی به 

 درصد مردم ٩۵ی دست يافته اند و بيشتر از ه ئ درصد به زندگی ھای افسان۵شکل وحشيانۀ آن عميق گرديده و کمتر از 
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 درصد توده ھا زير خط فقر ٣۵ و بيکاری زندگی می کنند؛ بيش از ئی، گداءبيماری، اعتياد، فحشاما در  بدبختی، فقر، 

 درصد مواد مخدر جھان در ٩٠ درصد مردم به مواد مخدر مبتال گرديده اند و بيش از ١٠به سر می برند؛ بيش از 

 درصد مردم به آب آشاميدنی ٨۵ت، فرار و مھاجرت ھای اجباری به اوج خود رسيده اس. افغانستان توليد می گردد

رود و قتل زنان و  صحی دسترسی ندارند، افغانستان اشغالی امروز يکی از فاسدترين کشورھای جھان به شمار می

 اشغالگران، دولت پوشالی، جھادی ھا، طالبان و داعشی ھا را می ۀکودکان در اين زندان بزرگ جھان، سرگرمی روزان

  . سازد

 معتقد است که نجات توده ھای ستمديدۀ افغانستان از زير ظلم استعمار و استبداد زمانی "افغانستانسازمان انقالبی "

امکان پذير است که توده ھای افغانستان، ضمن مبارزۀ ملی برای استقالل کشور، عليه جنايتکاران طبقات فيودال و 

رزه نموده و در جبھۀ واحد ضد اشغالگران، با بورژوازی کمپرادور و ساير خاينان به خلق به طور پيگير و قاطع مبا

راه اندازی جنگ خلق، پرچم استقالل و آزادی و برابری را به اھتزار درآورده، دنيای عاری از استعمار و استثمار، و 

  .تجاوز و اشغال را بنا نمايند

  

  مرگ بر امپرياليزم،

  !در راه سوسياليزم به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩۴ ميزان ١۵ مطابق ٢٠١۵توبر ھفتم اک

 


