
 

تاری محفل بزرگداشعوت به برگزد  

»و سیمینار« روز شهدای جنبش ملی و انقالبی مردم افغانستان  

«اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در آستانۀ خروج قوای ناتو »   

 

از نظر طول زمانی هشت سال و دو ماه را در بر گرفت ، در حالیکه از تجاوز نظامی امپریالیزم روس به افغانستان 

به کشور عزیز ما اینک بیش از یازده سال میگذرد .تجاوز امپریالیزم امریکا و شرکأ   

یافته تمهید پریالیستی که بموازات هم در جریان جنگ سرد ، بدست عوامل بومی از دو جهت در کشوردو تجاوز ام

منجر نظامی  ور گستردۀضو یکی پی دیگری به مدارج عالی و نهایی یعنی حسپریانۀ شان را، مراحل چند گبود

. این دو تجاوز با وجود تفاوتهایی در اّشکال حضور و نحوۀِاعمال استعمار و چگونگی سیر تکاملی شان گشتند

را دنبال کرده اند . اشغال سرزمین و از بحرانهای درون اردوگاه امپریالیستی ناشی شده و اهداف مشابهی مجموع،در

و حضور همه جانبه در صحنۀ سیاسی ، نظامی و امنیتی جهت ِاعمال اهداف جهانخوارانۀ امپریالیستی در منطقه 

 داشتن دست باال درمعادالت بین المللی و رقابـتـهای جهانی ؛ در حالیکه غارت ذخایر طبیعی سرشار افغانستان و

وهای کار و بازار فروش نیز در دستور کار شان قرار داشته است .نیر استفاده از آب وخاک و  

سرخ در میهن  صد هزار نفری ارتش اشغالگرو مرحلۀ تکاملی آن ) تجاوز  75در هر حال جنگی که با کودتای ثور 

عوامل و ،  نیرو های درگیر در جنگ( آغاز یافته بود تا کنون ادامه دارد . با گذر زمان  8571ما در ششم جدی سال 

ردم ــــثریت قاطع مــنای واقعی آن برای اکــیت و اشکال جنگ تغییر یافته است ، اما معـــهیزه ها ، مضمون و ماـانگ

و پدید  ، مبنی بر سلب آزادی و تحمیل ارادۀ مهاجمان بر سـرنوشـت آنها ـــ کشتار و توحــشافغانســتانان ــهرمـق

و همزمانبا آن ایجاد رژیمهــای مزدور ـــ هـمچنــان به قوت خود باقی است . ـب و وحشتای ُرعفض آوردن  

و هــنوز هـم از هموطنـان ما قربانی میگیرد . ـد هــا هــزار افغان را به کام مرگ فرو برده است ، صـ سه دهــه جنگ

ست . آوارگــی در خارج از میهــن سرنوشت مردم افغانستــان به اثـر تجاوزات بیگانــگان طور دیگری رقــم خورده ا

و حتــی در داخـل به پدیدۀ ابدی مـبدل گشتــه اســت . فـقــر سـرسـام آور در حالی بیـداد میـکند کـه منابـع سرشــار 

قوق بشــر و دموکـراسی فقط در مورد مزدوران استعمـار مفهوم مردمان این سرزمین بـه غارت برده میشــود . حـ

ه است ، فاسد ترین جنایتـکاران جنگی را بر مقدرات . دموکراسی ایکه امپریالیزم امریکا به ارمغـان آوردپیدا میکند 

ۀ افغانی در جامع را مردم حاکم ساختـه اسـت تامنافع ملی را در بازار آزاد امپریالیستـی به فـروش بگذارند واستعمار

یندگی کرده آنرا در برابر مردم محافظـت کـنـنـد .انم  

خود را برای  ، ژیکامپریالیـزم امریکا و دستگاه حاکمۀ دست نگر آن در کشور ما که پس امضای موافقتنامۀ استرات

در کشور ما ، یعنی اینکه آیا  قوای امریکا  حقوقی امضای قرارداد امنیتی ) چگونگی ادامۀ حضور و تعییـن وضعیت

ن ، در برابر محاکم افغانستان ، پاسخگو باشند ؟ و یا امریکا ،مثل هر فرد افغان در صورت تخلف از قانوآنها  عساکر

با ( آماده میکنـنـد ، با مطرح ساختن مسایلی چون مذاکره ر این موارد سلب صالحیت مینمایداز محاکم افغانستان د



دهـند تا ، روان اجتماعی مردم را زیر فشار قرار میدیورند و برخورد های مرزی با پاکسـتان  طالبان ، خط سرحدی

 در جوی آشفته  به اهـداف از قبل تعییـن شده در قرارداد امنیتی نایـل آیند .

مقابله با تروریزم القاعده و طالبان عنوان کرده اند ، در حالیکه مذاکره شغالگران همواره حضور متجاوزانۀ شانرا ا

دیگر  ند محرمانۀ افشا شد که امریکایی مفاد سقرار داشته  و اخیراٌ بوسیله مطـبوعات با طالبان در دستور کار شان 

محسوب نمی شود . خطر هـم برای دولت امریکا القاعده  

 هـموطنان گرانقدر !

ی بار دیگر فرارسیده است .هژدهـم روس اشغالگران جوزای خونین یاد آور جنایات خلقی ـ ـپرچمیهای مزدور و

 ار و رهبـرذمجــــید کلــــکانــی قهـــرمــان مـلی ، بنیانگجوزای امسال مصادف استبا سی و سومین سالگرد شهادت 

. هــواداران جنبش انــقالبی مــردم « جبهــۀ متحــد ملی افغانـســتان »  و « زادیبــخـــش مردم افغانستانسازمان آ »

رگداشت یاد و خاطرۀ فرزندان افغانستان ) هــجــامـــا ( روز شهــدای جنبــش ملی و انــقالبی مردم افغانستان را با بز

اوضاع سـیاسی و اجتمـاعی افغانســـتان در آســـتانۀ خروج » تجــلیل نموده و سیمیناری زیر عنوان صدیق میهــن 

راتدارک دیده است . از هــمۀ دوستان و شخصیت های دموکرات ، ملی و انقالبی دعوت به عمل می « قوای ناتــو 

عاالنه شرکت نماینـــد .در این گرد همایی فآید تا   

!دست اشغالگران از کشور عزیز ما کوتاه   

و مردم ستیز !وطنفروش  وابسته ، ننگ و نفرین بر ارتجاع  

! و عدالت اجتماعی ، دموکراسی آزادی ستقالل وحصوالجاودان باد مبارزات قهرمانانۀ مردم برای   

 

 

 زمان برگزاری :

8533جوزای  81مطابق  3185روز شنبه هــشتم جون   

ظــهر تا پنج و نیم عصر . 83از ساعت   

 

محل برگزاری :   

Schmitz Str. 8 

45143 , Essen . 

 

 

 


