
 

 دعوتنامه

به مناسبت بزرگداشت روز شهدای جنبش ملی و انقالبی کشور  

 

آن بیش از سه و نیم دهه است در محراق مناقشات و کشمکش های  شور عزیز ما و مردم زحمتکش و ستمدیدۀک

 اشغالگریو تباهی آور وتا کنون در دور باطل جنگهای خانمانسوز  منطقه قرار گرفتهو بزرگترین قدرت های جهانی 

با آنها در درون ، سیرحرکت اجتماعی را  وابستگیو استعمار از بیرون و زورآزمایی حاکمان وزورمندان جامعه در 

پیوند استعمار و ارتجاع وهمسویی و همراهی آنها جهت غصب حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی  به قهقرا سوق داده است .

. شان ناشی میشود شت مشترک  آتیپیشینۀ تاریخی و سرنو استثماری ، اکثریت مطلق جامعه ، از سرشت  

پرچمی آغاز شد که افغانستان را در باطالق -از کودتای ثور خلقی تراژدی بی پایان کنونی حاکم بر سرنوشت جامعه  

قدرتهای بزرگ و کوچک جهانی و منطقه ای فرو برد . حاکمیت استبدادی ، قهار و معضالت ، درگیریها و تشنجات 

زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ، فاجعه های  مجموع بر و تجاوز شوروی ،« حزب دموکراتیک خلق»نایتبار ج

ساخت . هممتد و کم نظیر تاریخی را سبب و جامعۀ علیل و کم رمق ما را در یک جنگ بی پایان بسوی نابودی روان  

انی و آواره شدن نیم نفوس جامعه در جنگ علیه فداکاریها و جانفشانیهای مردم با اهدای بیش از یک ملیون نفر قرب

مانع از  ، و به شدت وابستهتجاوز شوروی ، استعمار سرخ را به زانو درآورد ولی خیانتهای پیهم ارتجاع خود فروخته 

طالبی را ایجاد  -تنظیمیعقبگرای  و حاکمیت های رسیدن مردم به آزادی و دموکراسی و تأمین عدالت اجتماعی گردید

رهنمایی کرد .وجامعه را تا سقوط به دامان استعمار و تجاوز امریکا و ناتو   

در چمنزارهای بهاران وطن بیش از سه و نیم دهه است که الله های خونرنگ میرویند و هربار خونهای تازه ، آنرا پر 

 و نوین می یابد جزئی از زندگی روزمرۀ مردم شده رنگتر میسازد ؛ جنگ بی پایانیکه روز تا روز ابعاد و اشکال

                                                                                             هنوز هم از آنها قربانی میگیرد .

اجبار به تبعید  پرچمی ها ، امحای سیستماتیک و گستردۀ روشنفکران جامعه و یا –یکی از بزرگترین جنایات خلقی 

آنانیکه حاضر نبودند تجاوز روس و حاکمیت ددمنشانۀ رژیم مزدور را بپذیرند ، میباشد . جنایتیکه نسلی از رهبران 

 متفکر مردم را از آنها گرفت و میدان را برای مدتهای دراز بروی استعمار و نیروهای عقبگرای وابسته هموار نمود

به دست  1359ت آزادگان افغانستان درست سی و پنج سال قبل در هژدهم جوزای مجید کلکانی قهرمان ملی و پیشکسو

 جالدان رژیم مزدور خلق و پرچم و باشارۀ اشغالگران روسی به قربانگاه فرستاده شد . 

 ــــامــــا (با ایجاد سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ) س 57پس از کودتای ثور  زنده یاد مجید قهرمان ، بالفاصله

از « جبهـــۀ متحـــد ملی افغانســتان » متشکل از طیف وسیعی از روشنفکران انقالبی کشور و به موازات آن تشکیل 

رژیم  در مقابلوطن  تمدیدۀـبرای دفاع از منافع مردم سی ، دموکرات و آزادۀ میهن ، ــجمع گسترده ای نیرو های مل

با  اــامـــمجید در مقام رهبر فرزانۀ س خش نوین را بنیانگذاری کرد .آزادیبمبارزات  – آنبین المللی کودتا و حامیان 

را فرموله نمود و  اهداف واالی جنگ آزادیبخش مردمو انقالبی مبارزات آزادیخواهانۀ  حضور همه جانبه در پیشاپیش



انه ، علیه استعمار و موکراسی خواهانه با سمتگیری مترقی وپیشرومردم را به مبارزۀ جامع االطراف آزادی طلبانه و د

 ، دشمنی سرسخت و آشتی ناپذیر در مقابل مجید شخصیتی واالمقام در میان مردمش عقبگرایی ، رهنمون گشت . 

قهرمان ملی بمعنی واقعی آن ودر یک کالم قلۀ شامخ انسانیت و  م ، سمُبل وحدت ملی در نظر و عمل ودشمنان مرد

  آزادگی بود .

" افتخار دارد از سالیان متمادی روز شهادت مجــیــــد بزرگ را  مردم افغانستان " هجـــامـــاهواداران جنبش انقالبی 

تجلیل مینماید . بیش از یک ملیون انسان  –شهدای جنبش ملی و انقالبی کشور  –بعنوان روز همۀ شهدای آزادۀ میهن 

ت و انقالبی در نبرد ضد تجاوز شوروی سابق آزا ده ودرآن میان کتله های عظیم روشنفکران ملی ــ مترقی ، دموکرا

 طالبی و بادامۀ آن اشغال نظامی کشور -پرچمی آنها به شهادت رسیده اند . دوران توحش تنظیمی –خللقی و دستیاران 

. توسط ناتو برهبری امریکا تا کنون از مردم افغانستان قربانی گرفته اند  

میکنیم که مردم زجر کشیدۀ افغانستان در زیر حاکمیت مشترک استعمار امسال این محفل یاد بود را در زمانی برگزار 

قدرت و ثروت سپری مینمایند . باند های مافیایی  را خود فروخته همچنان روزگار نهایت دشواریدرنده خو و ارتجاع 

در مقام حاکمیت لمیده و در ازای آن از حضور اشغالگران پاسداری کرده و در جهت تآمین منافع مشترک شان ادارۀ 

سراپا فاسدی را بنام " دولت وحدت ملی " بر گردۀ مردم سوار نموده اند . مسایلی چون مبارزه با تروریزم و مذاکره با 

جنگ  را که ها تفنن از مبارزه با فقر هم سخن بمیان می آورند . آنها این واقعیت طالبان را عنوان نموده و گاهی برای

زائیدۀ استعمار و امپریالیزم است و  کنونی حاکم بر اکثر نقاط جهان و بویژه  افغانستان در مقطع کنونی ، تروریزم و 

تروریزم امپریالیستی است ، نادیده صول طبیعی و منطقی بازار آزاد استعماری است و طالب وداعش ابزار کار فقر مح

گرفته و به چشم مردم خاک میپاشند . جالب اینکه برخی از روشنفکران هم آنها را در این مسیر همراهی کرده و از 

مردمی و مترقی را تعقیب کرده و رژیم مزدور متوقع اصالحات و رفرم هستند . بطور قطع روشنفکرانی که اهداف 

تم امپریالیستی و رهایی از استبداد مافیایی و تآمین عدالت اجتماعی ، اندیشیده باشند ، لحظه ای به آزادی از س

هیچگاهی دست تضرع به آستان امپریالیزم اشغالگر و مزدوران بیمقدار آن دراز نمیکنند مگر آنکه منافع قشری شانرا 

ــد .در آن جستجو کنن  

ی و ـش ملــدای پاکباز میهن بخصوص شهدای بی بدیل جنبگرد همائی امسال فرصت دیگری است برای بزرگداشت شه

 همسوئی وهمکاری آحادجنبش آزادیخواهانه ، مردم وتالشی مجدد در جهت داف واالیــید بر اهــو تآک ـالبیانق

در این محفل به مسایل مهم کنونی کشور پرداخته میشود . شرکت شما دوستان  طلبانه و انقالبی کشور . دموکراسی

ر به یقین بر مؤثریت و شکوه آن می افزاید .انقدگر  
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