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  پيام کنگرۀ دوم سازمان انقالبی افغانستان

  ! به کمونيست ھا، کارگران و زحمتکشان

  

ھای تھيدست ما عميقتر فرو می رود، افغانستان بيش از  بر جگرگاه تودهدر حالی که خنجر خونين استعمار 

ـ مذھبی سنگفرش ھا را با  پيش در آتش جنايت، بربريت، استثمار، استبداد، قتل و کشتار می سوزد و فاشيزم دينی

 دوم خود را به خون زحمتکشان رنگين می سازد؛ سازمان انقالبی افغانستان با افتخار تمام برگزاری موفقانۀ کنگرۀ

  .رساند اطالع شما می

سازمان انقالبی افغانستان به عنوان پيشاھنگ سياسی طبقۀ کارگر و مدافع زحمتکشان افغانستان، کنگرۀ دوم 

ھای دايمی امپرياليزم  خود را در حالی برگزار کرد که اشغال افغانستان وارد يازدھمين سال آن گرديده؛ ايجاد پايگاه

پيمان امنيتی بين اوباما و کرزی روی دست گرفته شده و جنايتکاران دولت پوشالی و امريکا با امضای 

کنگرۀ دوم سازمان ما . برند تر بر جسم مردم ما فرو می ھای ھار مذھبی، شمشير خونين خود را وحشيانه فاشيست

ضور رفقای شرکت کننده از ی خلق ستمديده و در بند افغانستان با حئرھادر چنين وضعيتی با تعھد و پيمان مجدد به 

واليات مختلف بعد از يک دقيقه سکوت به ياد رفيق پاغر رھبر و بنيانگذار سازمان انقالبی افغانستان، به ياد 

ھا و انتحارھای طالبان و به ياد تمامی جانباختگان  جانباختگان خلق زحمتکش ما در بمباردمان امپرياليست

در فضای رفيقانه به کارش آغاز کرد و با درک رسالت پرولتری و انقالبی کمونيست و مبارز در سراسر گيتی 

دون با تحليل از وضعيت جھانی، جنبش بين المللی  ـ انديشۀ مائوتسه سازمان، در پرتو مارکسيزم ـ لنينيزم

کمونيستی، جنبش چپ داخلی، وضعيت کشور و بحث بر ساختار تشکيالتی و نحوۀ رھبری سازمان و تأکيد بر 

  .مقدار آن به کارش ادامه داد ھا و ايادی بی تر و پيگيرتر عليه امپرياليست بارزۀ جدیم
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اعضای کنگره با مرور دقيق و جمله به جملۀ برنامه و اساسنامۀ سازمان، با تحليل مشخص از اوضاع 

ول ؤکنگره، مسدر ختم . تصويب رساندندمشخص، تعديالتی را در برنامه و اساسنامۀ سازمان با اکثريت آراء به 

اجرائی سازمان، اعضای کميتۀ مرکزی جديد و اعضای علی البدل جديد با رأی سری و مستقيم شرکت کنندگان 

  .انتخاب گرديدند

سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که با تشکيالت مستحکم، منضبط، مسلح با علم مارکسيزم و پيوند فشرده 

ر را پاره نمود، کاخ دولت پوشالی را فرو ريخت، و بر ويرانه ھای آن جامعۀ توان زنجيرھای استعما ھا می با توده

عاری از استعمار و استثمار بنيان کرد، جامعه ای که با مبارزۀ پيگير، اصولی، انقالبی و قاطع انقالبيون تحقق يافته 

  .تواند و بس می

بخش در سراسر جھان، خواب خوش ی ئور داريم که تندر انقالب ھای رھاضمن نثار درودھای رفيقانه، با

ھای رزم پرولتری بر خرمن استعمار و استثمار آتش خواھد زد و  ھا را باالخره حرام خواھد کرد، شعله امپرياليست

  . شبح کمونيزم در سراسر جھان به گردش درخواھد آمد

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش
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