یاد شهدای جنبش ملی و انقالبی کشور را گرامی میداریم
مبارزات مردم افغانستان برای نیل به آزادی و اعمار جامعۀ فارغ از استبداد و ستم  ،قهرمانیهای کم نظیری را ثبت
دفتر تاریخ مبارزاتی بشریت مترقی نموده است  .مبارزات ضد استعماری مردم علیه استعمار انگلیس و نیز طرد
تجاوز روس اشغالگر با قربانیهای بیشمار و فداکاریهای قابل توجه به همۀجهانیان آشکار گشته است  .خلق افغانستان با
وجود ناتوانیهای تاریخی به ارث مانده از حاکمیت های استبدادی  --عقب مانده و خیانتهای پیهم ارتجاع توانست دو ابر
قدرت جهانی را در فاصله های زمانی نه چندان دور به زانو در آورد و اکنون در حال مبارزه با استعمار نوین قرن
بیست و یکمی سرمایۀ جهانی به رهبری امریکا میباشد ..
نسل هائی از روشنفکران ملی و انقالبی به حیث فرزندان صدیق مردم و راهنمای مبارزات پیشروندۀ آنها  ،چه در
مبارزات ملی ضداژدهای استعمار و یا در مبارزه با غول استبداد  ،همواره با مردم و پیشاپیش آنها قرار داشته و به
شدید ترین وجه مورد خشم و غضب دشمنان وطن و مردم قرار گرفته و قربانیهای سنگین و غیر قابل جبرانی را به
پیشگاه مردم آزاده و زحمتکش کشور – متقبل شده اند .
در برهۀ کنونی زمان که مردم زحمتکش و به خون نشستۀ ما زیر حمالت وحشیانۀ بزرگترین قدرت های جهانی
امپریالیستی و ساطور ارتجاع خونخوار قرار گرفته اند  ،فقدان هر یک از انقالبیون و بخصوص رهبران بال منازع
جنبش ملی و انقالبی کشور  ،هر لحظه مشهود است و بار سنگین مبارزاتی بر دوش نسل باقیمانده سنگینی میکند .
اگر جنبش ملی و انقالبی کشور نتواند به گرد اهداف مشترک اکثریت مردم زحمتکش میهن اشغال شدۀ خود  ،تشکل
یابد  ،شانه های کم توان و یا پرتوان هیچ یک از آحاد پراگندۀ آن به تنهائی  ،توان پیشبرد امور مبارزاتی تا سرحد
پیوند به جنبش عملی اجتماعی مردم را – نخواهد داشت .
جوزای خونین یاد آور امحای نسلی از فرزانگان جنبش ملی – انقالبی کشور است که به وسیلۀ استعمار روس به
دستان پلید ایادی جالدش ( خلقی – پرچمی ها ) و ارتجاع خونریز  ،مردم ما و جنبش آنها را از رهبری هوشمندانه و
انقالبی آنها بی بهره کرده اند  .در هژدهم جوزای امسال که مصادف با سی و هشتمین سالگرد قربانی شدن زنده یاد
مجـــید کلکــــانی رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ســـامـــا ) و جبهۀ متحد ملی افغانستان میباشد  ،یکبار
دیگر یاد همۀ قربانیان جنگ آزادیبخش میهنی و نسلی از روشفکران جنبش ملی و انقالبی کشور و رهبران فرهیخته را
گرامی داشته  ،با ابراز خشم نسبت به متجاوزین اشغالگر و موج ترور و دهشت افگنی حاکم بر کشور و تحلیل
اوضاع جاری  ،جهت دادخواهی از عوامل گوناگون جنایات جنگی چهار دهه جنگ  ،اشغالگری و ترور خواهیم
پرداخت  .از همۀ عالقه مندان و دوستان گرامی دعوت بعمل می آید تا در این محفل اشتراک ورزند .
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