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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٨ اگست ١٨
  

  اعالميۀ سازمان انقالبی افغانستان

  

  با مبارزۀ پيگير و قاطع عليه امپرياليزم،
  !يمئتجليل نمانود و ھفتمين سالگرد استقالل کشور را 

  

 که در ھيچ برھه ای از چھار دھۀ اخير آن ئیکشور ما خونين ترين روزھای سياه تاريخ خود را ورق می زند، روزھا

تشديد جنگ ارتجاعی ـ امپرياليستی بين نيروھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان و . را با چنين تلخی تجربه نکرده است

ايش بی سابقۀ کشتار زحمتکشان افغانستان توسط جناح ھای متخاصم از مشخصه  واليت و افز١٨داعش در بيشتر از 

 ميليارد دالر کمک نظامی ماشين جنگی امپرياليزم ۵در اين ميان تعھد ساالنۀ . ھای بارز اين دوران تيره و تار می باشد

 آغاز دوبارۀ عمليات نظامی  و٢٠٢٠در کنفرانس وارسا به نيروھای امنيتی دولت دست نشاندۀ دو سره تا سال ) ناتو(

 طياره ھای بی سرنشين در ئی و راه اندازی و تشديد حمالت ھوائیھای امريکا اشغالگران غربی به خصوص درنده

  . واقع بيانگر کوبيدن ھرچه شديدتر بر طبل جنگ ارتجاعی جاری و کشتار بيرحمانۀ مردم می باشد

 از واليات یر، کندز، فراه، تخار، فارياب، بغالن و شمار ديگربه اثر شدت اين جنگ در واليت ھای ھلمند، ننگرھا

کشور روزانه ده ھا زحمتکش و ستمديده به خاک و خون کشيده شده و ھزاران تن ديگر به اجبار خانه و کاشانۀ شان را 

 جنوب امتداد قتل عام بی چيز ترين و فقير ترين توده ھای اين مرز و بوم از شرق تا غرب و از شمال تا. ترک نمودند

دلھره و ترس از کشتار و . ای  امنيت نسبی ديده نمی شود داشته و در ھيچ گوشۀ افغانستان اشغالی حتی برای لحظه

فجايع جاری در واليت ھای ھلمند، . اسارت از سيمای خستۀ ھر افغان زحمتکش و ستمديده به وضوح نمايان است

 توده ھای ستمديده به شکل سازمان يافته جريان داشته و ھيچ مانعی در ننگرھار و کندز، بيانگر آن است که جنايت عليه

برابر لجام گسيختگی طرف ھای جنگ جاری در قتل و کشتار افغان ھا وجود نداشته و افغانستان اشغالی بيشتر از ھر 

  .زمانی به گورستان بزرگی برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ آن مبدل گرديده است

ليون فير مرمی سبک و ي م١٠گزارشی که به رسانه ھا درز کرده، ديده می شود که در جريان سه ماه،  در تازه ترين 

با مصرف حداقل نيمی از اين مقدار .  سنگين از سوی نظاميان دولت پوشالی در جنگ ھلمند به مصرف رسيده است

لی و زمين ھای زراعتی توده ھا در ِمرمی از سوی طالبان جنايتکار و مزدور، امروز تعداد زيادی از خانه ھای گ

به گفتۀ رئيس . ولسوالی ھای اين واليت به تلی از خاک مبدل گرديده و يا برای سال ھای سال قابل زرع نمی باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

قتل و کشتار صدھا انسان .  غير نظامی کشته و زخمی شده اند۵٨۶ ھلمند، تنھا در ماه اسد سال روان "شورای واليتی"

و به آتش کشيدن خانه ھای مردم در ولسوالی ھای اچين و کوت در واليت ننگرھار توسط داعشی ھای جانی و کوچ 

فجايع . اجباری ھزاران انسان از اين مناطق، گوشۀ ديگری از جنايت نابخشودنی چوبدستان امپرياليزم را نشان می دھد

جاری انسانی در ولسوالی ھای چھاردره، قوش تپه، باالبلوک، سنگين، ناوه، تاله و برفک و ده ھا ولسوالی ديگر و 

  .افزايش روز افزون تلفات غير نظاميان نشان دھندۀ آن است که افغانستان را به کشتارگاه مردمان آن مبدل کرده اند

مشھور گرديده و منحيث يکی از پوشالی » جان کری«ه حکومت که در ميان مردم ب» وحدت ملی«حکومت دو سرۀ 

ترين و منحوس ترين حکومت ھای وابسته و مزدور در بيشتر از دو سال گذشته حلقه ھای وابستگی را تنگ و تنگتر 

در  ءًبا امپرياليزم امريکا عمال خاک افغانستان را از زمين و فضا» قرارداد امنيتی«ساخته و با امضای سند غالمی 

 - عبدهللا"حکومت دست نشاندۀ .  در حال نزع می باشد"کرزی" ھا قرار داده، با وضعيت بدتر از زمان ئیاختيار امريکا

 کماکان دامنۀ فقر، بيکاری، فرار توده ھا از کشور، فساد اداری، کوچ اجباری داخلی، انفجار، انتحار، قتل و "غنی

ن حلقۀ غالمی و مزدوری گوی سبقت را از تمامی وطنفروشان سابقه کشتار توده ھا را گسترش داده و در تنگتر کرد

 درصد کل نفوس کشور به مواد ١٠ درصد مردم زير خط فقر به سر می برند، ۶٠درين مدت بيش از . ربوده است

 درصد نفوس کشور به آب آشاميدنی صحی دسترسی ندارند، ساالنه بيش از صد ھزار کودک ٨۵مخدر مبتال گرديده، 

 درصد نيروی کار در بيکاری مطلق به ۵٠ميرند، بيشتر از  پنج سال به علت عدم دسترسی به خدمات صحی میزير 

  ... سر می برد و

 با اشغالگران غربی و ئیسازمان انقالبی افغانستان يقين کامل دارد که در افغانستان اشغالی ھر نوع معامله و ھمسو

روھی خيانت نابخشودنی به استقالل و تماميت ارضی کشور بوده و جز دولت دست نشاندۀ کابل از سوی ھر جريان و گ

مبارزه برای استقالل کشور از زير يوغ . سائيدن پيشانی به درگاه استعمار و استثمار معنای ديگری داشته نمی تواند

 و جدی ترين حيث يکی از مبرم ترين اشغالگران، در اولويت برنامۀ سازمان ما در مقطع کنونی قرار داشته که من

  . رود وظايف چپ انقالبی به شمار می

چپ انقالبی افغانستان با در نظرداشت تضاد عمدۀ کنونی بايد تمامی راه ھای مبارزاتی اش را در راه مبارزۀ استقالل 

  .طلبانۀ جاری قرار دھد تا روزی شاھد به اھتزاز درآمدن پرچم پيروزی در جامعۀ استعمار گزيدۀ خود باشيم

   انقالبی افغانستانسازمان

 مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش
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