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  اعالميۀ مشترک      

  ،)امريکائی و ناتوئی(در برابر اشغالگران 

 ! ارتجاعی طالبان بايستيم دولت دست نشانده و جنگ
  

 دقيقاً يازده سال از روزی می گذرد که غارتگران غربی به سردمداری امپرياليست ھای ،ھفتم اکتوبر امسال

، به بھانه ھای واھی، ولی به غرض اشغال کشورما، لشکر ُکشت و ُکشتار و بمباردمان را به جان ئیخونريز امريکا

 فرو ريختن سقف و بام بر سر  ويرانگری، چپاول،. م از زن و مرد، رھا کردندزحمتکشان بالکشيده ای ميھن ما، اع

مردم و حاکميت سفاک ترين عناصر بر سرنوشت مردم با زورگوئی و تجاوز به نواميس از مشخصه ھای اين دوره 

 خويش را از  محروم ما در دھات در بمباران ناتو و امريکا جان ھایاندراين يازده سال ھزاران ھموطن. بوده است

درشھرھا نيز زنجيری از . دست دادند و صدھا تن ديگر نيز کارد طالبان را بر گلوی خويش احساس کردند

دست وپای مردم را به خود ...اختطاف، انتحار، خودکشی، خودسوزی، از خودبيگانگی، مواد مخدر، فساد اداری و

  .پيچيده است

اينھا . ی عليشنگ واليت لغمان در بمباردمان ناتو کشته شدندتنھا دو ھفته قبل ھشت زن ھموطن ما در ولسوال

 از محروم ترين افراد جامعه بودند که بار محروميت ،که در ھنگام جمع آوری ھيزم بمب ناتو بر سرشان فرود آمد

اين يکی از صدھا موردی . ھای اقتصادی را به دوش می کشيدند و باالخره در آتش بمب ھای ناتو خاکستر شدند

ت که زنان و اطفال و دھقانان افغان در عمليات نظامی اشغالگران کشته می شوند؛ عمليات نظامی که صدھا قريه اس

ھکذا روزی نيست که بخش ھائی از مردم شھرھای بزرگ و  .در سراسر کشور ما را به ويرانه تبديل کرده است

  .کوچک به خون کشيده نشوند
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توانند   و با طوالنی شدن جنگی که نمی،ا به افغانستان می گذردبا گذشت  يازده سالی که از ھجوم امريک

 ھمدست امريکا آھسته آھسته بساط خود را از افغانستان ئیکشورھای کوچک اروپا را پيش بينی کنند، عواقب آن

 تر لمان با گذشت ھر روز پايه ھای اشغال در وطن ما را مستحکماجمع می کنند؛ اما امريکا، بريتانيا، فرانسه و 

 برای استقرار ھزاران عسکر و نصب پيشرفته ترين  اين سردسته ھای اشغالگران پايگاه ھای وسيع. نمايند می

امريکا، افغانستان . تجھيزات نظامی در بگرام، قندھار، شيندند، مزار، ھلمند و ده ھا محل در مشرقی ايجاد کرده اند

ت و از طرف ديگر ميھن ما را ھمچون سپر در برابر رقبای را از يک سو به آزمايشگاه تسليحات خود بدل کرده اس

  . خود به کار می بردئیآسيا

 ۀ، معاھدئیخصوص امريکاه دولت دست نشانده و پوشالی کابل ھم با انجام خوشخدمتی به باداران ناتو و ب 

 کشور ما وجھۀ  رسانيد تا به زعم خود به اشغالءننگينی را به نام پيمان ستراتژيک در تاريکی شب به امضا

اما اشغالگران به خوبی می دانند که نه لويه جرگه ھای مشورتی و نه پيمان ھای ستراتژيک . داده باشد» قانونی«

ن شان را نجات ائی و متحدن امريکااروی  رسيد و نه ھم اينبار متجاوزپيش از آنھا به داد متجاوزين بريتانيائی و شو

از .  با گذشت ھر روز بر وسعت و استحکام پايگاه ھای نظامی خود عالوه کنندھر چند ھم که اشغالگران. خواھد داد

طرف ديگر، در مدت کمتر از چند ماه که از امضای اين سند ننگين می گذرد، اين معاھدۀ شوم مايۀ سرافکندگی 

  . مضاعف دولت دست نشاندۀ کرزی و جنايتکاران ائتالف شمالی اش گرديده است

ر مردمی پاکستان که بيش از نيم قرن حافظ منافع امريکا در منطقه است، مناطقی را از سوی ديگر دولت غي

در واليات کنر، نورستان و ننگرھار زير آتش شديد توپخانه گرفته، که سبب کشته شدن ده ھا تن و بی جا شدن صد 

ا مانده است، دو نوکر در حالی که امريکا نسبت به زاری و تضرع دولت کرزی بی اعتن. ھا ھموطن ما گرديده است

تواند از اين  گوش به فرمان امريکا در مقابل ھمديگر قرار گرفته اند و امريکا ھر طور که خواسته باشد می

 ۀمثابه اما امريکا و ھمدستان غربی اش در تجھيز و تقويۀ اردوی اجيردر افغانستان ب. وضعيت بھره برداری کند

 ميليارد دالر را طی يازده سال گذشته برای سر پا ايستاد ١۵ شب از روز نمی شناسند و حداقل ابزار دست شان،

 که از سوی جنراالن و افسران دستچين امريکا رھبری می ئیاردو. کردن اين اردوی اجير حيف و ميل کرده اند

از ميھن را از » دفاع«س  درشود ھر لحظه حاضر و آماده است که عليه مردم و خاک خود عمل کند؛ اردوئی که

  !!. متجاوز به ميھن شان ياد می گيرندئین امريکاامشاور

 می کنند، اما سرشت جنگ  م و خروج نيروھای شان صحبت٢٠١۴ در ظاھر از سال ئیاشغالگران امريکا

ن ديگر افروزانه و ادامۀ بحران اقتصادی پنج سال اخير سبب گرديده که مليتاريزم و جنگ افروزی بيش از ھر زما

 تا آخرين حد ئیبه ھمين دليل پاليسی سازان امريکا. به مثابۀ بديلی برای رشد اقتصاد بيمار و بحران زده اش شود

 از افريقا آتش جنگ را در کشورھای ئی در منطقۀ ما، شرق ميانه و قسمت ھائیمی کوشند با تقويت بنيادگرا

ھمانطور که تاريخ ساير . ليحات خود دست و پا کنندبيشتری برافروزند تا بازار ھای بيشتری برای مصرف تس

  .کشور ھای امپرياليستی نشان داده است، بحران اقتصادی امريکا را نه تنھا ضعيف، بلکه ھمچنان ھارترکرده است

محرومان و ستمديدگان جامعۀ ما در حالی قربانی جنگ افروزی امريکا در افغانستان ھستند که نيروی کور، 

در برابر اشغالگران تنھا به تمديد ُعمر و توجيه اشغال در افغانستان کمک » مقاومت« طالبان به نام جاھل و وابستۀ

 قدرت بر مرتجعين ھمراھش ه کلياشغال کشور ما از سوی امريکا با نصب دولت دست نشاندۀ کرزی و. می کند

يت ضد انسانی طالبان که جمعی از پوشالی، که بدون حمايت امريکا چند روزی ھم نمی تواند دوام بياورد، و ماھ

امريکا به . ھموطنان ما را به گروگان گرفته اند، دو روی يک سکه اند که بقای ھر يک در گرو بقای ديگری است
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و با انفجار و انتحار از » مقاومت«نام سرکوب تروريزم به اھداف ستراتيژيک خويش دست می يابد و طالبان به نام 

  .که سالھاست دست رد بر سينۀ حاکميت جھالت و تاريک انديشی شان زده استمردمی انتقام می گيرند 

دو تشکل انقالبی اند که )  ادامه دھندگان-ساما(سازمان انقالبی افغانستان و سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 می دانند که قربانی آنھا با تجربۀ مستقيم شان. اعضايش در برابر اشغالگران سوسيال امپرياليزم شوروی رزميده اند

خصوص دھقانان افغانستان، در راه کسب استقالل ميھن از اشغالگران ه و جان نثاری زحمتکشان افغانستان، و ب

اجنبی، درغياب يک رھبری انقالبی، ھميشه از سوی رھزنانی سودا شده است که نمايندۀ ارتجاعی ترين افکار بودند 

به طور مثال رھبری جنگ مقاومت در برابر اشغال . ره خورده استو منافع شان با ساير کشورھای غارتگر گ

امپرياليزم غرب و رژيم ھای ارتجاعی عرب ۀ سوسيال امپرياليزم شوروی در دست عناصری افتاد که دست پرورد

به ھمين دليل نيز بود که پس از خروج روس ھا از افغانستان سرنوشت کشور ما به دست . و غير عرب بودند

   .ای استخباراتی منطقه و غرب رقم زده شدسازمان ھ

اين دو سازمان مربوط به چپ انقالبی افغانستان به رسالت تاريخی خود آگاه اند و می دانند که تنھا خلق و فقط 

خلق بسيج شده وسازمان يافته تحت رھبری ستاد مترقی و متعھد به آرمان ھای محروم ترين طبقات جامعه است که 

، دولت دست نشاندۀ ئیخود خشم و غريو فزايندۀ زحمتکشان افغانستان در برابر اشغالگران ناتومی تواند از عمق 

کرزی با ارتجاع متحدش و طالبان را،  به سيل بنيان کنی تبديل نمايد تا اين جرثومه ھای فاسد را از سر زمين خود 

اين دوسازمان ھمرزم در بسر  .ا نھدبروبد و برخرابۀ آن بنيادی نوين برای آزادی، آبادی و ترقی اجتماعی بن

  .سپارند رساندن چنين رسالتی تا پای جان به مردم و وطن خود تعھد می

  

  !به پيش در جھت ايجاد ستاد رھبری انـــــــــقالب مردم

  !به پيش به سوی انسجام وسازماندھی جنبش انقالبی خلق

  ! واستثماربه پيش درجھت ايجاد جامعۀ فارغ از ھرگونه ستم            

  

  سازمان انقالبی افغانستان)                            ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ٢٠١٢     ھفتم اکتوبر 

 

 


