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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ فبروری ١۵

 

  اعالميه

  

 فقط با اتکاء به بازوی توده ھا

  !  می توان پوزۀ اشغالگران غربی را به خاک ماليد

  

 روز اشغال کشور ما در ۵٠ سال و ٩بعد از » سرخ«د که عساکر قشون  سال از روزی می گذر٢٣

لياردھا دالر خساره، با سر افکنده کشور ما را يھزار کشته و ده ھا ھزار زخمی و م ١٣، با ١٣۶٧ دلو ٢۶

  .ترک گفتند

اشغالگران روسی در اين مدت کشور ما را به ويرانه مبدل ساختند، صدھا روستا و دھکده را به آتش 

ليون ديگر را ي م۵را کشتند، اضافه از سه مليون را زخمی ساختند و انسان ليون يم کشيدند، بيش از دو

ھای ناسوری را به کشور ما وارد کردند که  اشغالگران با اين ھمه جنايت و وحشت زخم. خانمان کردند  بی

شوراھا که زمانی افتخار ھا سال ھا را در بر خواھد گرفت، و در فرجام برای کشور  بازسازی واقعی آن

  . ھای چپ و انقالبی جھان بود، جز بدنامی و شرمساری چيزی به ارمغان نياوردند تمامی جنبش

 ،ھجوم وحشيانۀ سوسيال امپرياليزم شوروی زير نام کمونيزم و انترناسيوناليزم کارگری به افغانستان

کسيزم عليه اين علم به کار رود که در کنار ن مارامخالفترين الفاظ از طرف دشمنان و   باعث گرديد تا شنيع

ھای  ھا مخصوصاً رويزيونيست ھای رويزيونيست  ھای ديگر اين يکی از بزرگترين خيانت خيانت

حزب دموکراتيک خلق نيز به نوبۀ خود به حيث پادو و نوکر . رود خروشچفی به علم کمونيزم به شمار می

  . ش ما از ھيچ نوع خيانتی در اين زمينه دريغ نکردھای زحمتک سوسيال امپرياليزم با کشتار توده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی و از قبل ئ ستراتيژی آسياھا و شکست سوسيال امپرياليزم شوروی سر آغازی برای تطبيق برنامه

 آن را آغاز و به ، در کابلھاھای جھادي  سگ جنگیبا ی بود که ئی امريکاھا طراحی شدۀ امپرياليست

ريز به دستور باداران شان تا توانستند خون ريختند و کشور ما را ھای خون جھادی. منصۀ اجراء گذاشتند

ھزار کشته و ھزاران زخمی به تلی از خاک  ۶۵کابل با . ويران کردند و به تضادھای مليتی دامن زدند

ھای ترسو به  مبدل گرديد که با ظھور طالبان مزدور، پوقانۀ دولت اسالمی ترکيد و آنان ھمچون موش

  .خزيدندھای خود   سوراخ

ی طالبی، ادامۀ نقشۀ اشغال کشور ما و تطبيق دومين مرحلۀ ستراتيژی ئامارت قرون وسطا

ھای جنايتگستر امريکا بود که با تطبيق احکام شريعت اسالمی و تفتيش عقايد و کيبل زدن ھای  امپرياليست

ه آن دست يابند، و فقط به اسالمی، در صدد کشتن روحيه و غرور مردم ما بودند، چيزی که ابداً نتوانستند ب

  . حيث نوکران زرخريد امپرياليزم راه را برای تجاوز اين جناوران شاشوک باز کردند

ھای خونخوار  افغانستان با نجات از چنگال اشغالگران روسی، اين بار در چنگ و دندان امپرياليست

ی با بھانه قراردادن حمالت ئھای امريکا ده سال قبل، امپرياليست. ی و متحدين آن گير کرده استئامريکا

، کشور ما را از »ی بخشیئرھا«و » عدالت خواھی«يازدۀ سپتمبر و به قول لنين با شعارھای عوامفريبانۀ 

شان با تکدی تمام، » جمعيتی«و » نظاری شورای«زمين و ھوا مورد تاخت و تاز قرار دادند، و سگان 

ھای متواتر  ريزی دانستند که با بم ھا می ا شدند، زيرا اين موشھای کالنتر بر کشور م خواھان ريختن بم

ھای ستمديدۀ افغانستان، جنايات اين  توانند به حيات سياسی شان ادامه دھند، در غير آن توده اشغالگران می

  . ھا و دجاالن را در کابل ھنوز فراموش نکرده اند جرثومه

ل می گذرد، افغانستان کماکان يک کشور اشغالی  سا٢٣امروز که از خروج سرافکندۀ عساکر شوروی 

وسعت . » کشور آمده۴٩اگه يک کشور ره بيرون کديم، «و مستعمره باقی مانده است زيرا به گفتۀ توده ھا 

تر از   تر و خونين دھند، به مراتب عميق  ھای غربی انجام می ی که  امپرياليستئ و ويرانی ھاجنايات

جھت نيست که مردم ما،  باشد و بی عام سوسيال امپرياليزم شوروی میتجاوز، خونريزی، کشتار و قتل 

دانند که ھر دو  ی را سگان ھاری میئھای امريکا ھای شوروی و ھم امپرياليست ھم سوسيال امپرياليست

  .ھای غارتگرانۀ شان از قتل و قتال زحمتکشان کشور ما خودداری نکرده اند به خاطر سياست

يدن بر اجساد کشته ھا در ميدان جنگ نشان دادند که تا چه اندازه وحشی، ی با شاشئسگان امريکا 

ھای دولت پوشالی کابل چھرۀ سياه  به ھمين ترتيب وطنفروشی. خواه و کثيف ھستند »بشر حقوق«درنده، 

ھمين امر سبب شده است که وطنفروشان . ساخته است» سفيد«و کثيف پوشاليان حزب دموکراتيک خلق را 

ھا و  ھا  ظاھر شوند و با طمطراق به دفاع از جنايت ی و پرچمی بار ديگر در رسانهمشھور خلق

  .ھای شان بپردازند خيانت

توده ھای زحمتکش ما درد تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی را با تمام وجود حس نمودند؛ فشار 

لبان جاھل را ھای جنايتکار و طا  ھای زمان اشغال و دورۀ حاکميت جھادی مضاعف جنگ و بدمستی

ھای  ی نيافته بودند که امپرياليستئرھامتحمل شدند و ھنوز از فشار روحی و روانی جنگ ضد روسی 
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به » بشر حقوق«و » دموکراسی«ی با کاردھای خونين ئی و آسيائی گرفته تا اروپائگوناگون از امريکا

  . قصابی آنان پرداخته و در جھنم استعمار به سوی نابودی کشانده اند

ا زمانی که جنبش انقالبی کشور ما با وحدت اصولی و انرژی بيشتر و با اتکاء به نيرو و بازوان ستبر ت

ھا در ستاد واحد رزمنده گردھم جمع نشود و رھبری مبارزۀ قاطع عليه استعمار و استثمار را به دست  توده

ھای ستراتيژيک بين دولت  اننگيرد، نه تنھا اشغال کشور ما را پايانی نيست، بلکه ھر روز با عقد پيم

  . گردد ھای ريز و درشت، درد و رنج مردم ما بيشتر و عميقتر می پوشالی و امپرياليست

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٠ دلو ٢۶

  

  

 

 


