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  "سازمان انقالبی افغانستان"پيام سومين کنگرۀ 
ور و زير سايۀ اشغال و جنايت ھای دولت سازمان انقالبی افغانستان در حالی سومين کنگرۀ خود را در داخل کش

؛ کماکان در چنگال خونين امپرياليست ھای گوناگون قرار داردپوشالی و فاشيست ھای مذھبی برگزار کرد که کشور ما 

 آن با قتل و کشتار توده ھای ستمديده و فشرده شدن ھرچه بيشتر زنجيرھای استعمار و استثمار بر دست و ِ ھر روزو

  .رگر و ساير زحمتکشان کشور ما ھمراه استپای طبقۀ کا

، رفقای آنپس از پخش . سومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان در فضای رفيقانه با پخش سرود انترناسيونال آغاز شد

رفيق نيک محمد از اعضای سازمان درگذشت  و ۀ سازمان يکی از کادرھای برجستشرکت کننده به ياد رفيق شھيد نعيم

نباختگان تھيدست کشور ما که در جنگ ارتجاعی امپرياليست ھای جنايتکار و عمال جناور آن کشته شده اند، و تمام جا

  .  ايستاده، يک دقيقه سکوت کردندیپاه ب

او در مورد فعاليت ھای سازمان ميان دو . آغاز به کار کردسازمان ۀ ول اجرائيؤکنگره با سخنان فشرده و کوتاه مس

وريک ـ سياسی، آموزش، مالی، کار دموکراتيک و روابط با رفقای ھوادار سازمان يتشکيالتی، تکنگره در عرصه ھای 

 پيشنھادات و انتقادات معين شان را ء قرار گرفت و شماری از رفقامذاکرهاين گزارش مورد بحث و . گزارش ارائه کرد

بحث و را مورد ھا  ريشه ھای آن،ھا در کار و فعاليتء  شماری از خاليدأئ سازمان با تمطرح کردند که رھبری قبلی

  . کيد کردندأبر تصحيح اشتباھات و غلبه بر کمبودھا تنيز  رفقای شرکت کننده .بررسی قرار داد

 تحليلی از وضعيت جھانی و تشديد غارتگری ھای امپرياليست ھا، اشغال و وضعيت فالکتبار افغانستان و به تعقيب آن،

ز مورد بحث قرار گرفت که ضمن بحث ھا و انتقادات و اعتراضات معين، ديدگاه ھا و وضعيت چپ کشور ني

  .  قرار گرفت کنگرهھای سازمان مورد تصويب شرکت کنندگان سياست

 تک ء نظر گذاشته شد و رفقاۀ سازمان از موارد مھمی بود که در اين کنگره به بحث و ارائۀاسنامتعديل برنامه و اس

ند مھم سازمانی را تصويب  با تعديالتی اين سند و و بحث قرار دادمذاکرهبررسی، ند را مورد تک ماده ھای اين س
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به شکل سری  مرکزی ۀ مرکزی و اعضای علی البدل کميتۀاعضای کميتبرگزيدن  پس از آن انتخابات برای .کردند

  .انتخاب شدند و در فضای دموکراتيک، مرکزيت جديد سازمان و اعضای علی البدل آن گرديدبرگزار 

ی ستمديدگان افغانستان از يوغ اسارت امپرياليزم و ئ رھا سازمانی، با پيمان مجدد برۀ سومين کنگرۀرفقای شرکت کنند

کيد نموده؛ پيوند فشرده با توده ھا را يگانه أزه عليه ليبراليزم تعمال داخلی آن، بر استحکام بيشتر سازمان از طريق مبار

  ! به پيش بروندخش توده ھای ستمديدهبيئپرچم رھا ز تعھد بستند تا اھتزا،دن دانستهمعيار و محک انقالبی بو

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩۶عقرب 

 


