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  زنده باد جنگ ظفرنمون خلق پيرو
  

گذاشته و  هاني ، اينك دهمين سالش را پشت سرهرمانه خلق در پيرو عليه ارتجاع بومي و امپرياليسم جقو  جنگ دالورانه
 اين جنگ نتنها از مرحله .بيشك راه درخشان نبرد بخاطر جهان فارغ از استثمار و ستم را يكبار ديگر به روشني ترسيم نموده است 

آغازين تا حال پيسرفت مداوم و مثبتي داشته و سراسر قلمرو پيرو را در بر گرفته ، بلكه پا بپاي تكامل آن ساختمان قدرت سياسي 
اين موفقيت ها و . يافته است  سرخ در مناطق پايگاهي تحت رهبري حزب كمونيست پيرو بوجود آمده ، استحكام و گسترش

لق پيرو را در سطح كل كشور نزديكتر و برجسته ساخته ، بلكه دشمنان انقالب و در راس آنها پيشرفت ها نتنها دورنماي پيروزي خ
  .امپرياليسم امريكا را به سراسيمگي و وحشت دچار نموده است 

اين كمك به خصوص . امپرياليسم امريكا از همان ابتدا در مقابل جنگ حلق قرار گرفته و به كمك رژيم ارتجاعي پيرو شتافت 
تجزيه و تحليل حزب كمونيست پيرو در . افزايش بزرگي يافته است  "جنگ عليه مواد مخدر ” پوشش ي يك سال گذشته تحت در ط

  .واقعي مي باشد گسترده تر تجاوز و حتي اشغال دست خواهد زد كامالً درست و. مورد اينكه امپرياليسم امريكا به اشكال مستقيم تر 
ه كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي احزاب و سازمانهاي عضو جنبش و هوادران و روئي با اين وضعيت است ك در رويا

دوستان آنرا هوشدارباشي داده و اعالم كرده است كه در شرايط فعلي كامالً ضروري است با پيشبرد يك كارزار بين المللي گام 
مطابق به . شغالگري امپرياليسم امريكا برداشته شود ديگري در جهت حمايت از جنگ خلق در پيرو و در مخالفت عليه مداخله و ا
  .پيش برده ميشود  "يانكي برگرد به خانه ات "تقاضاي حزب كمونيست پيرو اين كار زار تحت شعار بين المللي شناخته شده 

خطر روبه . اشد ميبسازمان كمونيست هاي انقالبي افغانستان باورمند است كه اين كارزار نه تنها ضروري بلكه به موقع نيز 
افزايش اشغالگري مستقيم امريكا در پيرو بمثابه يك واقعيت ملموس به نحو جدي تري اين وظيفه را در مقابل حنبش انقالبي 

اين كار زار نيايد صرفاً . مبارزات شانرا پيشبرند انترناسيوناليستي و پرولتارياي انقالبي قرار ميدهد كه شانه بشانة رفقاي پيروئي ما 
سطح مبارزه عليه مداخالت و تجاوزات امپرياليسم امريكا در پيرو محدود بماند ، بلكه ضروري است همچون اقدمات عليه تجاوز در 

هان ج زاتي پرولتاريا و خلقهاي تحت ستمكاري آنها در خليج و ساير نقاط جهان نيز مد نظر قرار گرفته و به عنوان يك وظيفه مبار
را نبايد فراموش نمود كه در پهلوي امپرياليسم امريكا ساير قدرت هاي امپرياليستي ،  هپيش برده شود ، از جانب ديگر اين مسئل

سوسيال امپرياليسم شوروي نيز از دولت ارتجاعي پيرو حمايت كرده و عليه جنگ خلق و حزب كمونيست پيرو قرار دارند  منجمله
دولت پيرو تحويلدهي هليكوپتر هاي مستعمل جنگي افغانستان از سوي سوسيال امپرياليسم شوروي  يك نمونه اشكار اين حمايت از

  .به آن دولت است كه در اين اواخر صورت گرفت 
را كه روز تولد مائو تسه دون است به عنوان روز آغاز كار زار  1990دسامبر  26كميته چنبش انقالبي انترناسيوناليستي روز 

كه از سوي كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي سال  1991كارزار در طول سال . تعيين نموده است  "بخانه ات يانكي بر گرد "
  .م گرديده است ادامه خواهد يافت همبستگي بين المللي با جنگ خلق در پرو اعال
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از طريق اقدامات مستقيم سياسي در  را نه تنها "يانكي برگرد به خانه ات  "سازمان كمونيست هاي انقالبي افغانستان كارزاز 
حمايت از جنگ خلق در پيرو بلكه از طريق تشديد مبارزه در جهت تشكيل حزب كمونيست و تدارك جنگ خلق در افغانستان نيز 

همدوشي ، همياري و همبستگي تمامي انقالبيون كشور بخصوص مائوئيست هاي را در جهت پيشبرد اين وظايف . واهد برد پيش خ
  .انترناسيوناليستي خواهانيم سترگ 

  !رفقا و دوستان 
گرانة سلطه بر جهان را به قدرت سياسي سرخ از دل جهان سياه و تاريك امپرياليستي سر بلند كرده و نظم ظالمانه و استثمار

آن به اهتزاز در قلمروي به چنگ آورده و درفش را در  "آند  "پرولتارياي بين المللي در دل كوه پايه هاي . مصاف طلبيده است 
بايد با حمايت مستقيم از . اين در درفش به تمام كمونيست ها ، پرولتارياي انقالبي و خلق هاي تحت ستم تعلق دارد . آورده است 

بر دشمنان سراسيمه ووحشت  " وزاند "تشديد مبارزه در راه ايجاد پيروي ديگري و در دره ها و كوه پايه هاي  جنگ خلق در پيرو و
  .ر ويم  ربات بيشتري وارد نموده و در جهت ايجاد جهاني نوين استوارانه به پيشزده ض
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