دعوتنامۀ

هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ســامــا ) در کانادا
به مناسبت گرامیداشت

روز شهدای جنبش ملی و انقالبی افغانستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبارزات مردم زحمتکش و رنجدیدۀ افغانستان برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار و بدست آوردن آزادی  ،عنقریب وارد پنجمین
دهۀ خود میشود  .مبارزاتی که با کودتای منحوس ثور و تجاوز شوروی آغاز و به جنگ آزادیبخش میهنی منجر گشت .
جنگ ضد تجاوز شوروی بوسیلۀ استعمارگران رقیب روس و با همکاری نیروهای عقبگرای جامعه به بیراهۀ اهداف قشری
ارتجاع و حامیان جهانی و منطقه ای آنها بدل شد و با وجود فداکاریهای کم نظیر تاریخی مردم  ،تا دست به دست شدن آزدی ملی
و حاکمیت سیاسی کشور از روس تجاوزگر و مزدورانش به متجاوزین امریکائی و چاکرانش ادامه یافت .
اشغال سرزمین اجدادی ما و به اسارت درآوردن مردم زحمتکش ما توسط متجاوزین امریکائی و شرکای جرم شان نتیجۀ منطقی
شرارتهای خلقی ــ پرچمی ها بحیث مدافعان استعمار روسی و نیروهای عقبگرا و گندیدۀ جامعه در قالب تنظیم های جهادی به
مثابۀ جاده صاف کنان و بساط گستران خوان استعماری غرب  ،میباشد .
اوضاع فعلی کشور با ادامۀ جنگ و ترور  ،اشاعۀ فقر و گسترش مرض و اعتیاد  ،بیکاری و آوارگی ــ زیر حاکمیت باند های
مافیائی ثروت و قدرت در مجموعۀ دولت وحدت ملی ــ زندگی مردم زحمتکش و بالدیدۀ ما را به هردم شهیدی در زندانی به
وسعت کل افغانستان مبدل نموده و هنوز اشتهای سیری ناپذیر خونخواران از ریختاندن خون مردم ما پایان نیافته است .
 .خیانتهای پیهم رهبران خلقی ـ پرچمی و تنظیمهای جهادی ــ طالبی باعث تباهی مردم و بربادی تاریخ پر افتخار ما گشته است و
هم اکنون مشترکا ً وحدت ملی و تاریخی مردم را ضربه میزنند .مردم ستمکشیده و عذاب دیدۀ ما جنایات ضد بشری حاکمان ظالم
و قلدر را فراموش نخواهند کرد .
جنبش ملی و انقالبی کشور در تاریخ معاصرش  ،بویژه در جریان جنگ آزادیبخش ضد شوروی متجاوز  ،فداکارانه شرکت
جست و بر خواست های برحق مردم مبنی بر آزادی  ،دموکراسی و عدالت اجتماعی تأکید نموده و با مبارزات گسترده و همه
جانبه از آن دفاع کرد  .اهدای بیش از یک ملیون شهید در دوران جنگ ضد روسی و صد ها هرار شهید در دورانهای سیاه
تنظیمی ــ طالبی و یکنیم دهۀ اخیر تجاوز امریکا ــ تاریخ ما را گلگون ساخته است .
اینک به یاد همۀ شهدای راه آزادی میهن و مردم و جانباختگان پاکباز جنبش ملی و انقالبی کشور در سی و هفتمین سالروز
شهادت قهرمانانۀ مجیـــــد کلکـــانی رهبر خردمند سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ســـامـــا ) و جبهۀ متحد ملی افغانستان ،
محفل بزرگداشتی برگزار میگردد  .شرکت شما هموطنان و دوستان گرانقدر تأکیدی است مجدد به ادامۀ راه وآرمان شهدا و
مبارزۀ متحدانه علیه دشمنان آزادی وطن و مردم هردم شهید ما .
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زمان :

روز یکشنبه نهم جوالی  2017از ساعت  2الی  6بعد از ظهر

آدرس :

Eden Mills Community Club / 108 York Str.
) Eden Mills , ON / N0B 1P0 ( CANADA

نوت :

دوستانی که از شهر تورنتو می آیند ازهای وی  401wبه  Ex. 299شهر  Guelphداخل شوند.

