بسم هللا الرحمن الرحیم
هللا اکبر

ابالغیه کمیته مجاهدین برای برگزاری اولین سالگرد قیام سه حوت کابل
پارسال در سه حوت ،کابل از خون گرم شهدا رنگین شد ،کابل بپاخاست ،کابل به توفان مبدل شد
وبارگاه فرعونی روسها ونوکران پرچمی و خلقی آنرا لززاند  .مردم کابل نشان دا د که درکنار تمامی
ملت مجاهد خود ایستاده اند و کشتار بیرحمانه روسها نتوانسته ،ایمان آنها را ضعیف بسازد  .اکنون
خون های ریخته شده شهدا میخواهد که برای بزرگ داشت قیام سه حوت بپا خیزیم و بافریاد هللا اکبر
به دشمن نشان دهیم که سرکوب ظالمانه او نمیتواند جهاد وخش م بزرگ ملت افغانستان را خاموش
سازد .باید به روسهای وحشی واستعمارگر با نعره های تکبیر هم ثابت نمائیم که افغانستان را زنان،
مردان و جوانان مجاهد آن با نثار خون خود از چنگال شما دشمنان بشریت وآزادی رها خواهد نمود.
مردم مجاهد ووطنپرست!
روسها قصد دارند به زور ا سلحه ،تجاوز ،غارت وبی حرمتی به مقدسات اسالمی وملی ما ،افغانستان
را برای همیشه جزخاک خود بسازد.
آزادی وطن ورهایی ازقید استعمار روس از ملت آزاده ی ما  ،فداکاری بزرگی میطلبد.
شهریان مجاهد کابل !
 بیایید در ساعت هفت ونیم شب شنبه دوم حوت برای یک ساعت ،یکصدا با نعره هللا اکبرازپشت بامها وصحن حویلی ها ،ارواح پاک شهدای راه آزادی وطن را شاد سازیم.
 بیایید بابستن دکان ها واعتصاب عمومی ،درسوم حوت خشم وانزجار خود رادر برابر دشمن،نشان داده وبه تمام ملت در سراسر کشور وجهانیان ،ثابت نمائیم که ما مردم کابل دوشادوش
تمام مردم مجاهد وطن ،درمقابل روسها با ایمان واستوار ایستاده وفجایع دشمن نمیتواند،
کوچکترین ترس در دلهای قوی ما بوجود آورد

مرگ بر وطنفروشان پرچمی وخلقی وتمام مزدوران روس!

-

افغانستان گورستان روسهاست !

-

استقالل وآزادی برای افغانستان !

یادداشت
 -۱کمیته مدت اعتصاب وبستن دکانها را برای یک روز پیشنهاد میکند واز کلیه اهالی مجاهد
کابل ،اعم از م اموران ،کارگران ،محصالن وغیره اقشار تقاضا دارد که با پیوستن به اعتصاب
عمومی ،فریضه و دین اسالمی و وطندوستانه خود را ادا نمایند.

 -۲از اهالی مجاهد شهر کابل خواسته میشود که جهت جلوگیری از خرابکاری نوکران سرسپرده
روس در طول مدت اعتصاب ،از خانه ها و منازل شان بیرون نشوند.
اعضای کمیته مجاهدین برای برگزاری ازاولین سالگرد قیام سه حوت کابل
-

سازمان پیکار برای نجات افغانستان

-

سازمان رهایی افغانستان

-

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

-

جبهه مبارزین مجاهد افغانستان

-

جمعیت انقالبی زنان افغانستان

-

جبهه آزادیخواهان افغان

-

نهضت وطنپرستان آزادیخواه (نوا)

-

شورای جوانان انقالبی

-

اتحادیه عمومی استادان ومحصالن استقالل طلب

-

جبهه متحد ملی

-

انجمن طرفداران حقوق بشر افغانستان
دلو ۱۳۵۹

برگرفته از سایت استقالل

