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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ فبروری ٢٢

 

  اعالميه 

  

 سوم حوت،

  !  روز رستاخيز توده ھا عليه اشغالگران گرامی باد
  

ھا، اعتصابات و  اھنگ و مسلح به علم مارکسيسم در انقالب ھا، قيامتاريخ نشان داده که نبود رھبری سالم، پيش

ھا در پايان کار به شکست مواجه و به نفع نيروھای   ھای توده  گردد که خيزش  اعتراضات عمومی باعث می

  .تر عمل نمايد مرتجع و حاکمان فاسد منتج گردد، و استبداد حاکم بيشتر از پيش خونخوارتر و درنده خو

 که به اثر استبداد و فاشيزم دولت دست نشاندۀ حزب دموکراتيک خلق و تجاوز قشون ارتش ١٣۵٨ حوت قيام سوم

ھای   حدوداً دو ماه بعد از ھجوم وحشيانۀ سوسيال امپرياليزم شوروی در کابل برپا گرديد، يکی از قيام» سرخ«

  .ده است وابسته و مزدور، ثبت تاريخ گردي خونين مردم ما عليه اشغالگری و حکومت

با آنکه در روزھای اول و دوم حوت، اعتراضات مردم کابل به صورت اعتصاب و شعارھای ضد اشغالگری به 

ھای کابل را مملو از مردمی   شکل خودجوش آغاز گرديد، اما روز سوم حوت اين اعتراضات و احساسات، کوچه

متأسفانه به علت نبود رھبری .  ماليده بودندھا قبل نياکان شان پوزۀ اشغالگران انگليسی را به خاک  نمود که دھه

 حزب دموکراتيک خلق و به گردن رحمی سگان قالده ھا و در عين حال قساوت و بی  سالم و پيشاھنگ توده

  .اشغالگران روسی، اين قيام به شکست و ناکامی منجر گرديد

ھای ما   آزاديخواھی در ضمير تودهاين قيام و قيام ھای قبل و بعد نشان دھندۀ آنست که روح استقالل خواھی و 

ھا،  ين ميان افراد، گروهادر. ھميشه زنده بوده و ھيچ نيرو و قدرتی توان کشتن اين روحيه را نداشته و ندارد

نيز وجود دارند که ھمنوا و ھمصدا با نيروھای اشغالگر عليه » چپ«ھای راست و   ھا، احزاب و جريان سازمان

  . ی کثيف شان ثبت تاريخ گرديده استھا مردم خود عمل نموده و نام
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ی و ساير متحدان آن با بھانه ئجنايتکاران امريکاتاريخ مبارزاتی کشور ما يک بار ديگر تکرار گرديده و اينک 

کشور ما را اشغال نموده و افغانستان را به کشتارگاه مردم زحمتکش » جنگ عليه تروريزم و القاعده«قرار دادن 

ھا اين   اما جاسوسان، وطنفروشان، خاينان و غالمان حلقه به گوش سرمايه و امپرياليستما مبدل ساخته است، 

  .دانند می» یئرصت طالف«تجاوز را 

ی با استفاده از پيشرفته ترين سالح ھای جنگی به شکل سازمان يافته و ئدر شرايطی که اشغالگران امريکا

نستان ايجاد نموده و ھر روز در فکر مستحکمتر کردن سيستماتيک مجھزترين پايگاه ھای نظامی خود را در افغا

آن ھستند و در شرايطی که امپرياليست ھای ريز و درشت با ماشين جنگی ناتو به فجيع ترين جنايات ضد انسانی 

زنند، در چنين شرايطی در کنار ايجاد حزب کمونيست وظيفۀ اساسی نيروھای چپ انقالبی و آزاديخواه  دست می

دت اصولی در کنار يکديگر قرار گيرند و با استفاده از تمامی امکانات، اشغالگران را آماج حمالت است که با وح

  . گوناگون قرار دھند تا گامی به سوی استقالل کشور نزديکتر شويم

ھا  ی و متحدان آن که ھر روز خون می ريزند و با شاشيدن بر اجساد مردهئمپرياليست ھای اشغالگر امريکاا

دارند، بايد بدانند که روز چخ کردن شان از کشور ما فرا رسيدنيست، اما   ھا را به خلق ما روا می ھينبدترين تو

ھای مردمی را به   ھا و خيزش اگر نيروھای انقالبی و پيشاھنگ زحمتکشان پيشقدمی ننمايند و رھبری اين قيام

ھا  ار داشته باشند که اين خيزش ھا و قيامدست نگيرند و با وحدت اصولی در جبھۀ واحد گردھم نيايند، نبايد انتظ

  .آورند  نتيجۀ مطلوب و دلخواه را به ھمراه می

ی که ممکن باشد قيام ئتا جاسازمان انقالبی افغانستان به عنوان بخشی از جنبش چپ انقالبی وظيفۀ خود می داند 

را ھميشه در سينۀ خود زنده نگه ھا و رستاخيزھای مردمی را تجليل نمايد تا باشد که تاريخ خونين کشور ما آن 

يادوارۀ قيام سوم حوت، احساس آزاديخواھی، استقالل طلبی و ضد بيگانه ستيزی را در ما زنده می سازد و . دارد

يم و نوکران بيمقدار ما را بر آن وا می دارد که با تمام وجود عليه اشغالگران کنونی به مبارزۀ بی امان دست بزن

  . توده ھا از کشور خود بروبيموفان خشمطآنان را در 

  

  !جاودان باد حماسۀ سوم حوت

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٠ حوت ٣

  

 


