
 

 

 دعوتنامۀ

افغانستانروز شهدای جنبش ملی و انقالبی  گرامیداشت  

مردم رنجدیده و  فداکارانه وکم نظیرمعاصر کشور طی بیش از یک سدۀ اخیر شاهد تجسم واقعی مبارزات و مقاومت های  تاریخ

حاکمیت  عقب ماندگی تاریخی و باشد. ، میبه خون نشستۀ میهن در مقابله با تجاوزات استعماری قدرتهای جهانخوار امپریالیستی 

موانع اساسی  به توده های ملیونی مردم ،ایادی استعمار خیانتهای پیهم  توطئه ها و توأم با مقدرات جامعه ری بنیروهای ارتجاع

.تحقق آرمان آزادی و ترقی اجتماعی بوده و همواره از ایجاد صلح و امنیت اجتماعی جلوگیری کرده است   

، توسط نیروهای در منطقهلیستی اآزادیبخش مردم بر ضد تجاوز شوروی در اوج رقابتهای استعماری قدرتهای امپریجنگ 

ایجاد نظم نوین  بابه ابزار جنگ سرد در دستان پلید جهانخواران امریکا و شرکایش قرار گرفت و این پروسه جامعه عقبگرای 

ادامه یافت . 2001غال مجدد کشور در اکتبر تا تجاوز و اشـ  امپریالیستی درمناسبات جهانی   

درنده خوی  و ارتجاع و همخوانی استعمارجهانخوار امپریالیستی هم پیمانی که در واقعاوضاع جاری حاکم بر سرنوشت مردم 

سرشت غارتگرانه و تباهی آور یکی و  ، به علت کریه آن به وضاحت کامل به نمایش گذاشته است را با تمام شکل و شمایلبومی 

.تاریخی سوق داده است نهای جدی ادیگری جامعۀ را به بحر ذاتیو ناتوانی فیتی تاریخی بیظر   

مشقات در مسیر پر پیچ و خم آن نیرو های ملی و انقالبی افغانستان  ترقی خواهانۀ مردم که ، آزادیبخش و هجنبش استقالل طلبان

ملی در حال حاضر در چنگال های  سرمایۀ غارتگر جهانی و اهریمن ارتجاع  را متحمل شده اند ، شماریفراوان و قربانیهای بی

و منطقوی ، به اسارت در آمده است . اهداف آزادی ملی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی که مردم زحمتکش میهن برای نیل به 

ند ، مچنان تا سرحد مرگ و زندگی در حال حاضر احساس میکنآمیز و با ثبات انسانی ، نیازمفرط تاریخی آنرا هزندگی صلح 

.  وظائف سترگی را به دوش مردم و نیرو های انقالبی کشور گذاشته است  

به سوی عوامل وطنی آن ادامه می یابد ـ راه دیگری  برچیدن بساط غارت و جنگمبارزات انقالبی مردم برای طرد استعمار و 

جود ندارد . استعمار جهانخوار با تمام ابزار ممکن ، میهن و مردم مارا با  عدالت اجتماعی تأمین وصلح و امنیت ــ  آزادی 

با مقاومت های پیاپی روز تا روز مردم افغانستان همکاری دولت وحدت ملی و طالب و داعش و... به اسارت در آورده است . 

گلبدین جنایت علنی  یتهای برادر ، خنثی میکنند . آوردنریخی ملدشمنان شانرا جهت ضربه زدن به اتحاد تاددمنشانۀ حیله های 

نیروهای به شدت اسارت امپریالیستی و حاکمیت هم نمیتواند عمر ننگین به وسیلۀ اشغالگران در ترکیب و ساختار نظام حاکم پیشه 

.تداوم بخشد  پوسیده جامعه را  

و تصمیم امریکا و ناتو برای  کشور عرصه های سیاسی و نظامی در« قصاب کابل  » همزمان شدن قدرت نمائی و جلوه گریهای

یلی کنونی ، حکایه دارد . ــگ تحمــجن ابعادی تازه به ها و احتماالّ پدید آمدنـیریـدرگاز باال گرفتن   ، افزایش نیرو های نظامی

چون گلبدین بر مردم افغانستان به ناکامی هایش در کشور ما اذعان کرده است و بعید به  مریکا با تحمیل جنایت پیشۀ شروریا

در مخیلۀ خود راه داده نۀ سیاسی افغانستان حدر صمبنی بر دادن نقش بیشتربه خشونت اخوانی نظر نمیرسد که پالنهای دیگری 

  . نماید فاسد کنونی جلوگیریدست نشانده و ، تا از فروپاشی نظام سیاسی  باشد

امریکائی کشور است که توسط اشغالگران  ی ترین مسئله مردم ما ادامه ، تشدید و توسعۀ جنگ و نا امنی دردرحال حاضر اساس

طالب و داعش در بیرون از ساختار کنونی  ، دولت مزدور ۀمجموع ریزه خوارانش در شرکای جرم جهانی و منطقه ای شان باو

ادامه وتشدید جنگهائی که فقط منافع اشغالگران و  روز تا روز تنگتر میکنند .کش کشور زندگی را بر مردم زحمت عرصۀ،

حاکمیت دولت مافیائی و زورمندان  از م وابستگان بومی آنها را بر آورده میکند . جنگ و همزاد های طبیعی و مصنوعی  آن اع

و ... جامعه اعتیاد  توسعۀ و مواد مخدرـ اجتماعی ، مسئلۀ دم افزون افراط گرائی مذهبی و فساد گستردۀ اقتصادی ـ اشاعۀ ،محلی 

 ادامۀ را به بحرانهای خطرناک و تباهی آور مواجه ساخته است . استعمار آدمخوار و نوکران سنتی و مدرن آن عوامل اصلی

که سرزمین آبائی ما را به ماتمکدۀ جاودانی برای مردم زحمتکش و  کشور میباشند جنگهای ضد مردمی و غیر انسانی کنونی در

بومی آنها مبدل کرده است .بیدفاع ما و عشرتکــدۀ مانــدگــار برای استعمارگران و مزدوران   



 

 

 

 

 

یان تالش های مزورانۀ اشغالگران و دولت دست نشانده و همپالکی هان شان برای مخدوش نمودن وحدت ملی ، ایجاد شکاف م

آنها ملیتهای برادر کشور، ترویج اختالفات مذهبی ، قومی و سمتی ـ همه در راستای اهداف سلطه گرانۀ استعمار و شرکای بومی 

در برابر چنان نیرنگهائی فقط با مبارزات همه  . رتجاع میتواند دوام بیاوردار و ادر چنین فضائی حاکمیت استعم سیر میکند و

و با استفاده از همۀ امکانات الزم امروزی ،  نه ضد ملی وعقبگرایانه ( مطابق با نیاز های واقعی جامعهملی و پیشروانه )  جانبۀ

و انسانیت میهن و دشمنان آزادی  مردمــــی تــداوم بخشـــــیده و به مـــدارج عالــــیتری ارتـــقـــا یـــابـــدت ــاومـــمق بهد توانـــمی

انی بجای تکـــشان جامعه برای ایجاد جامعۀ انسمــمقاومت مردمی ومبارزات قهرمانانۀ زح  . دمواجه ساز را با شکست حتمی

  استعماری ــ ارتجاعی به پیروزی میرسد . این حکم تاریخ مبارزه است .حاکمیت توحش 

راه رسیدن به اهداف واالی مردمی را با قربانیهای گرانبهای  شبا فداکاریهای کم نظیر ورــــی کشـــالبـــقــلی و انـــش مــبــجن 

امسال مصادف است با سی و هفتمین  یهژدهم جوزاصدیق ترین  فرزندان مردم و خونهای ریخته شدۀ انها ، ترسیم کرده است . 

 جبهۀ و(  ـــامــــاس)  فغانستانو رهبر فرزانۀ سازمان آزادیبخش مردم ا ملی قهرمانمـجیــد کـلـکـــانی افتخار پر شهادتسالروز 

بهمین مناسبت محفل با شکوهی جهت تأکید بر تداوم راه مبارزاتی شهدای جنبش پرافتخار ملی و انقالبی  . متحد ملی افغانستان

  میگویند .( خیر مقدم ا ـامـهجانقالبی مردم افغانستان ) را هواداران جنبش حضور شما دوستان گرانقدر . کشور ـ برگزار میشود 
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