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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١١ اگست ١٩

                                     
                           

مبارزه برای استقالل، وظيفۀ مبرم چپ انقالبی 

  !است
  

خلق قھرمان افغانستان پس از .  اسد، به مثابه روز استقالل کشور ما ثبت تاريخ معاصر افغانستان شده است٢٨

مبارزات طوالنی عليه استعمار انگليس، اين امپراتوری فرتوت و فرسوده را به تسليم واداشت و با اھدای خون، 

 درآورد؛ اما اينک امپرياليست ھای خونخوار به ی را بر چکاد افتخار آزادگی به اھتزارئرھادرفش استقالل و 

 و شعارھای کاذبانۀ آوردن دموکراسی و مبارزه عليه " جھانیۀجامع" امريکا زير نام ۀسردمداری اياالت متحد

  . تروريزم به افغانستان ھجوم آورده و کشور ما را اشغال نموده اند

 ھزار سرباز جنايتگستر، ھر لحظه ١۵٠ کشور با ۴٩ت و افغانستان اکنون به کشتارگاه خلق قھرمانش مبدل شده اس

دولت پوشالی که . به کشتار مردم ستمديدۀ ما مشغول و سرزمين ما را با چکمه ھای خونين شان لگدمال می کنند

حمايت مستقيم سياسی، نظامی و اقتصادی امپرياليست ھا را با خود دارد، به حيث پوشالی ترين و شيادترين دولت 

قۀ اسارت ناتو را بر گردن مردم ما محکمتر می بندد و غالمانی چون رنگين سپنتا با خباثت در صدد جھان حل

طالبان نيز به حيث جاھل ترين نيروی فاشيستی ـ مذھبی با وحشيگری . امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا ھستند

ی کامل با ئاالران جھادی در ھمسو و جنگسدفاع ما در خدمت استعمار قرار داشته ھا و سربريدن ھای مردم بی

  .امپرياليست ھا، خنجر فاشيزم مذھبی شان را تا عمق استخوان مردم ما فرو می برند

امپرياليست ھای جنايتکار امريکا و انگليس به حيث استعمارگران اصلی به خاطر اسارت بيشتر افغانستان ميلياردھا 

 مليارد دالر بر اردوی پوشالی سرمايه گذاری ٢٠تا اکنون بيشتر از امريکا . دالر را در جبھۀ نظامی ھزينه کرده اند

انگلستان نيز از اين .  مليارد دالر ديگر نيز به ھمين منظور به مصرف برساند٢٠کرده و قرار است تا سه سال آينده 

تربيۀ . ده است مليارد پاوند را در جبھۀ نظامی به مصرف رسان٢٠رقابت عقب نمانده، در ده سال گذشته بيشتر از 

ھای خيريه، احزاب علنی و سرکاری، رسانه ھای زرد وغيره از  جواسيس، ايجاد جامعۀ مدنی، انجوھا، سازمان

جمله ابزاريست که مھره ھای درشت و ريز استعمار به خاطر تحقق برنامه ھای امپرياليستی روی آن 
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با لوث مدال و تصديق نامه و انجوھا آلوده ساخته گذاری کرده اند و حتی چپ نماھا را نيز در اين منجالب  سرمايه

  .اند

افرايش ھزينه ھای گوناگون و به ويژه ھزينه ھای  نظامی اشغالگران سبب شدت و حدت بيشتر جنگ استعماری در 

: روند کنونی اشغال نشان می دھد که با گذشت ھر روز، استعمار شنيعتر و تباه کن تر می شود. کشور ما شده است

ی صورت ئ ھوا حملۀ۶۵٠ بار افزايش يافته که تنھا در ماه جوالی امسال ٢٠ بار به ١٠ی روزانه از ئھواحمالت 

نوع سيدآباد ميدان وردک را انجام داده اند؛   عمليات شبانه٢٠٠٠ بيش از ٢٠١٠گرفته است؛ نيروھای ناتو در سال 

 ھزار آن از سوی نيروھای ويژه ١٠ که ی صورت گرفتهئعمليات ھوا ھزار ۵٠در سال گذشتۀ ميالدی بيشتر از 

 تن از زحمتکشان به قتل رسيده اند؛ کشتار ٩٧٩۵ سال گذشته، بر اساس آمار رسانه ھای غربی ۵بوده است؛ در 

  ... درصد افزايش داشته است؛ و١۵مردم ما در شش ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 

چھار مليون بيکار، يک و نيم مليون معتاد، دو مليون بيوه، توليد در ميان اين ھمه کشت و خون؛ مردم افغانستان با 

 باب مکتب بسته، عايد سرانۀ ۵١٧ مليارد دالر، چھار مليون کودِک محروم از مکتب، ۶١مواد مخدر به ارزش 

 درصد کودکان به خاطر ٣٠ درصد جامعه، بيشتر از سه مليون آواره، مرگ و مير ٨٠کمتر از يک دالر، فقر 

 پوليس و امنيت، در دوزخی زندگی می کنند که ۀی اسھال، فساد مالی به ارزش ملياردھا دالر و جنايات گستردبيمار

  .ارمغان استعمار و دولت پوشالی مفلوک است

ی با ئھر نوع سازش، معامله، ھمسوسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که در کشتارگاھی به نام افغانستان؛ 

ی شان از وضعيت کنونی، از طرف ھر کسی که ئ جھت رھاھای استعماری ھا به دروازه ودهاشغالگران و دعوت ت

ما باور داريم که مبارزه برای استقالل کشور، يکی . گردد باشد، خيانت به استقالل و مزدوری به استعمار تلقی می

رزه با کلمات و اصطالحات رود و کمرنگ جلوه دادن اين مبا از وظايف مبرم چپ انقالبی افغانستان به شمار می

استفاده از تضاد «، »توسعۀ بورژواترين دموکراسی«، »مبارزه عليه فيوداليزم«، »مداخله«سالوسانه و مضحک 

  .وغيره خيانت به مردم زحمتکش ماست» ميان امپرياليست ھا

ی خلق ئ راه رھادون می توانسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که در پرتو مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه 

ھا را ترسيم و در پراتيک انقالبی به آن جامۀ عمل پوشاند؛ در عين زمان معتقد است که چپ انقالبی افغانستان با 

درنظرداشت تضاد عمدۀ کنونی، تمامی عرصه ھای مبارزاتی را بايد در خدمت مبارزۀ استقالل طلبانه قرار دھد تا 

  . ای فارغ از استعمار و استثمار به اھتزاز درآيد ش سرخ استقالل در جامعهبا سرنگونی امپرياليزم درف

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٠ اسد ٢٨

  


