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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٢ اگست ١٨
 

  با شعار مرگ بر اشغالگران،

  ! نود و سومين سالگرد استقالل کشور را تجليل نمائيم

  

 ثبت تاريخ کشور ما گرديده است، روزی که در آن اشغالگران  به عنوان روز استقالل،١٢٩٨ اسد ٢٨

انگليسی با سرافکندگی و شرمساری پس از مبارزات پيگير و دوامدار خلق زحمتکش اين مرز و بوم شکست را 

  .متقبل شده و با تلفات سنگين خاک کشور ما را ترک نمودند

امپرياليست ھای غربی به سردمداری امپرياليزم اين روز خجسته در حالی فرا می رسد، که از ھجوم وحشيانۀ 

در اين مدت اشغالگران . گذرد بيشتر از ده سال می» تروريزم«و » القاعده«وحشی امريکا به بھانۀ جنگ عليه 

ھای  ھای وطنی، برای مردم ستمديده و طبقات ستمکش کشور ما جز فقر، بدبختی، مھاجرت جنايتکار و ھمپالگی

توقعی .  است، اعتياد، توھين، خشونت، انتحار، انفجار و تباھی چيزی به ارمغان نياوردهءااجباری، بيکاری، فحش

  .جز اين ھم نبايد از غارتگران جھانی داشت، زيرا سرشت آنان با جنگ، چپاول، غارت و تباھی عجين شده است

ه تاريخ کنونی ما با م کئيما در حالی با شعار مرگ بر اشغالگران روز شکوھمند استقالل را تجليل می نما

ھای ارتجاعی پاکستان و ايران و ساير  ھا، دولت پوشالی، طالبان و مداخلۀ دولت خيانت و جنايت امپرياليست

ای از کشتار  آخرين آمار منتشره که توسط سازمان ملل متحد جمعاوری گرديده، گوشه. خورد ھا رقم می ھمسايه

دھد که به گونۀ دردناکی سير  را در جريان شش سال اخير نشان میفجيع مردم ستمديده و طبقات ستمکش کشور ما 

اين آمار که به ھيچ صورت آمار واقعی کشتار زحمتکشان نيست و تعداد آن به مراتب بيشتر از . پيمايد صعودی می

ار کشت: دھد که جنايات اشغالگران و ستمگران با گذشت ھر سال شدت و حدت بيشتر يافته است اين است، نشان می

 نفر، در ١٢۶٧، ٢٠١٠ نفر، در ١٠۵۴، ٢٠٠٩ نفر، در ٨١٨، ٢٠٠٨ نفر، در ۶٨۴، ٢٠٠٧زحمتکشان در سال 

دھندۀ سرشت جنايتکارانه و   نفر رسيده است؛ که نشان١١۴۵ به ٢٠١٢ و در شش ماه اول سال ١۵١٠، ٢٠١١

  .باشد قاتالنۀ امپرياليست ھا و دولت پوشالی آنان می

 درصدی ٨٠نريزی، توده ھای ستمديده و تھيدست ما با چھار مليون بيکار، فقر با اين ھمه جنايت و خو

ليون يليون معتاد، دو ميجامعه، مرگ و مير باالی کودکان در اثر نبود امکانات صحی الزم، بيش از يک و نيم م
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دو، پوليس، سرپرست، مافيای حاکم اقتصادی و سياسی، ظلم و تعدی نيروھای قراردادی ار بيوه، صدھا ھزار بی

پذير نيست،   از اين وضعيت امکانئیرھا. برند و اربکی، در دوزخی به نام افغانستان به سر می» امنيت ملی«

  .مگر از طريق مبارزۀ پيگير ملی که با مبارزۀ دموکراتيک انقالبی پيوند بخورد

، امضای پيمانھای ستراتيژيک با کشورھای جنگ ھای زرگری، اشک تمساح ريختن دولت پوشالی کابل

امپرياليستی، سست و سخت کردن زنجير انتحار و انفجار طالبان از سوی سيا و سازمان جاسوسی پاکستان، 

شرمانه و رذيالنۀ رژيم آخوندی ايران در خاک ما و ايجاد دفتری برای طالبان در  ھای بی درازيھا و دخالت دست

آی و سکوت مرگبار رژيم پوشالی کرزی،  اس اميان پاکستانی به ھدايت مستقيم آیپرانی ھای نظ ايران، موشک

ليارد دالری به دولت پوشالی کابل، ھمه و ھمه يھای م المللی و جمعاوری چنده ھای داخلی و بين برگزاری کنفرانس

بزرگ به سرکردگی ھای ُخرد و  برای تداوم تجاوز و يلغار جاری جھت رسيدن به اھداف ستراتيژيک امپرياليست

جشن «ھا،  ھا و انگليس ئیھای امريکا امپرياليزم امريکا در حالی جريان دارند که دولت پوشالی زير ميلۀ تانک

  . کند را عوامفريبانه تجليل می» استقالل

سازمان انقالبی افغانستان اعتقاد راسخ دارد که مبارزۀ ملی ـ دموکراتيک و رزميدن عليه متجاوزان به مادِر 

کمرنگ ساختن اين مبارزه با . رود وطن برای استقالل، از وظايف مبرم و جدی نيروھای چپ انقالبی به شمار می

استفاده از «، »توسعۀ بورژواترين دموکراسی«، »مبارزه عليه فيوداليزم«ای چون  کلمات و اصطالحات مسخره

تضاد ميان کار و سرمايه «طنی ما زير نام نماھای و ھای مسخرۀ تروتسکيست و تيوری» ھا تضاد ميان امپرياليست

  .تواند ھای زحمتکش چيز ديگری بوده نمی جز خيانت به وطن و توده» در افغانستان

ھای مبارزاتی  ما باور داريم که چپ انقالبی افغانستان با در نظرداشت تضاد عمدۀ کنونی بايد تمامی عرصه

ھا را تا بيرون راندن اشغالگران  بخش توده ئیاروان رھاـ دموکراتيک قرار داده، ک را در خدمت مبارزۀ ملی

 از چنگال استعمار و استثمار  را با مبارزۀ ئیوحشی و سرنگونی طبقات حاکمه ھدايت نموده و درفش سرخ رھا

روند تاريخی . پيھم، قاطع و پيگير بر افرازد، زيرا فقط ايديولوژی انقالبی و پرولتری متضمن استقالل کشورھاست

کمونيست رھبری گرديده، تنھا  ای که به وسيلۀ نيروھای غير دھد که ثمرۀ مبارزۀ استقالل طلبانه  ما نشان میکشور

 از يوغ ھر نوع استعمار و استثمار ئیھا را به آرمان ديرينۀ شان که رھا و تنھا به طبقات حاکمه رسيده و توده

ھای چپ انقالبی قرار داشته باشد  لوح تمامی فعاليتاست، نرسانده است؛ بنابرين حصول استقالل کشور بايد در سر

  . ھا را قدمی به سوی آن نزديک سازد دارد، بايد توده و ھر گامی را که بر می

    

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ اسد ٢٨

 


