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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  جاويد
 ٢٠١۴ فبروری ١۶

  

  درباب محاکمۀ جنايتکاران
 !رفيق دلسوز سالم 

 محبوب ودشمن رتالپودر  "انتقام ما درھم شکستن ماشين جنايت پرور است  "   پر محتوای تان را تحت عنوانۀنوشت 

  . مانند ھميشه آموختم   آن ۀمطالعه کردم واز مطالب آموزند" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " ستيز 

پرچمی ھای مادر فروش و شکنجه گران ناموس باختۀ   در زمينۀ به محاکمه کشاندن خلقی ھای وحشی و،رفيق عزيز

زمينۀ محاکمۀ اين جنايتکاران پافشاری نمايند شما وھمسر فداکارتان دو اگر چند تن باقی بماند که در «:  نوشتيد  خادی

خانواده ھای ( خود را تنھا حس نکنيد، تمام مردم آزادی دوست ما   شما، رفيق عزيز».باشيد تن از آن ھا می

اين مأمول از ھيچ نوع کوشش وحتا بذل جان خود برای به دست آوردن )  از آن ھا ھستمئی که من ھم جز جانباختگان

که در حق مردم آزادی ھائی مضايقه نخواھيم کرد، تا اين جانيان وھمدستان اخوانی شان به سزای اعمال نا روائی 

  .دوست ما ، کارگران ، دھقانان وروشنفکران انقالبی انجام داده اند نرسند؛ از پای نخواھيم نشست 

مردمی که در راه به محاکمه کشاندن جانيان  وھای انقالبی وخانواده ھای جانباختگان که ھنوز سوگوارند ، از تمام نير

  .پشتيبانی خواھند کرد  تالش صادقانه نمايند، پيگيرانه دفاع و پرچمی و خادی سعی و خلقی و

مبارزه  استثمار در تالش و  فارغ از ستم وۀضمناً ھمرزمان ما که به خاطر درھم شکستن ماشين کھن وبر پائی جامع

  . را در اولويت ھای کاری خود قرار داده اند  گلگون  اين سرو ھای آزاده و انتقام ھستند

  . يقيناً پشتيبانی اکثريت مردم ما را با خود دارد حق است وعادالنه،ه تمام نيروھای تحول طلب، چون ب اين خواست ما و

 ما نظير شان را به خود  و وطنفروشان رنگارنگ که تاريخ کشور  اين دھارۀ دزدانۀ در مورد محاکم،رفيق عزيز

به کشور خود عشق می ورزند صائب است، که جای   و نديده، نظر شما وھمه کسانی که زادۀ اين مرز وبوم است،

  .امپرياليستی " محاکم" به دست پرتوان مردم ما است ، نه در   اين خائنين در کشورۀمحاکم

وچکی ديده شده است که، جنايتکاران ، جنايتکاران را که شما تأکيد کرديد، اگر در تاريخ نمونه ھای ک ھمانطوری

راه انداخته شده ؛ ه آسيب ديدگان بۀ گرفتن حقوق تلف شد محاکمه کرده اند، اين محاکم نه به خاطر حفظ صلح وآزادی و

انچه چن.  ومصلحت نظام سرمايه داری آن ھا دست به اين ترفند ھا ومانور ھا زده اند  بلکه به خاطر حفظ وضع موجود

 تطبيق گرديد، که غير از چند تن محدود، تمام سران  نمونۀ متبارز آن بعد از جنگ عمومی دوم در محاکم نورنبرگ

ت حاصل کردند، ائرغم جنايات مدھش شان بر  ھا ھمه علیSSوشبه نظاميان بيرحم آن ) گشتاپو(نازی وپليس مخفی آن 

   .  لمان دارد؛ جا به جا شدنداصدراعظم » انجيال مرکل« آن را که فعالً رھبری » حزب دموکرات مسيحی« در داً که بع
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سرمنشی اسبق » گوردوالدھايم«عده ای از نازی ھای آدمکش؛ حتا در مقامات باالئی سازمان ھای بين المللی مانند 

  .نصب شدند » ملل متحد«

 به خاطر  کاران ، جنايتکار ديگری راغير از اين مورد، در تاريخ کمتر ديده شده است که جنايتکار يا گروھی از جنايت

  . قرار داده باشند  حقوق تلف شدۀ توده ھا مورد مؤاخذه

 وھالند  امپرياليستھا به سرکردگی امريکای جنايتکار وساير کشور ھای امپرياليستی ؛ مانند المان ، فرانسه ، انگليس

ھا ، مانند داکتر » مائويست « اد زير پوشش خصوص نمايندگان مخفی خه خادی ب خلقی و آسايشگاۀ جانيان پرچمی و{

 و  در پاکستان آموزش استخباراتی ديد) انجو ھا(  سال در النه ھای جاسوسی غربی١۴غفورثنا با نام مستعار پوالد که 

ی  خواھند، نه منه می} ...  مستعار پوالدگر ، دھقانپور و  انجنير صادق ظفر از باز مانده ھای خاد کشتمند با نام ھای

  توانند  تنھا مردم افغانستان است که در مورد تصيم گرفته می.  اين خائنين را دارند ۀتوانند ونه حق محاکم

   .  نه قاضی د،ن بايد پاسخگو باش  در مورد جنايات خود که در کشور ما انجام داده اند، امپرياليست ھا

 فعلی به ۀوسيال امپرياليزم شوروی سابق روسيدر فردای آزادی کشور عليه امپرياليست ھای غربی و ميراث خوارس

 ۀ دعوا صورت بگيرد ونه خواست محاکمۀ بايد اقام خاطر جنايات مدھشی که در حق مردم وکشور ما انجام داده اند

  .سران جنايتکار خلق وپرچم از آن ھا

پرچمی و خادی وبرادران اخوانی شان با   جنايتکاران خلقی و  سرکاریۀخان) طويله(شما خود شاھد ھستيد که در طبيله 

ود را اين  امريکا چطور خون را ازسر و روی يک ديگر خود ليسيدند وسند ننگين عفو خ  ھای امپرياليزم نماينده

 و هبخوان عامل ديرين(ن حقوق بشرامضاء کردند، و ببرک امريکائی به مشورۀ مال مجددی جنايتکاران جنگی وناقضا

  . پای آن سند ننگين صحه گذاشتدر) کارکشتۀ انگليس

 شان بدون استثناء در جھان وبه خصوص در افغانستان خون ھای بيشماری را ريخته اند ۀمگر جنايتکاران غربی که ھم

  .از وکيالن طبيله خانه بھتر ھستند که ھم قماشان جنايتکار خود را مشمول عفو نسازند

ا کسانی را که بنابر مصلحت غرب منابع کشور خود را به غربی غربی ھا در صورتی که منافع شان ايجاب بکند کس ي

ھا رايگان تقديم نکرده باشد و از تماميت ارضی خود دفاع کرده باشد ونوکری امپرياليستھا را نپذيرفته باشد، محاکمه 

 از که محاکمه نکردن عده ای يا اين کنند تا برای سرکشان درسی باشد که مطابق ميل غرب حرکت کنند  و می

ی که ئقدسيت سرمايه را به خطر مواجه بسازد که در آن صورت به خاطر حفظ آبرو  حاکميت و جنايتکاران اصل

  .ندارند وحفظ سرمايه و مالکيت خصوصی کس يا کسانی را به محاکمه می کشانند 

روشان خلقی  ميھن فۀ نيل به يک دولت انقالبی که صالحيت محاکم رفيق عزيز ھمانطوريکه شما ذکر کرده ايد

 وتا رسيدن به اين مقصد سترگ کاری است   را دارد، ھنور دور است  شان اخوان جنايتکارۀوپرچمی وبرادران ھم قالد

  ... . طوالنی 

   ھستی ساز ودشمن سوز شان تلقی نگردد وبه ھيچ صورت ھمۀ اين به معنای نفی پيروزی مردم ما در مبارز اميدوارم

  .کنم تنھا به پيروزی مردم در بند ما اميدوارم؛ بلکه به خاطر تحقق آن تالش ومبارزه میمن نه . چنين نخواھد بود 

اين جمع مزدور (ميھن فروشان خلقی وپرچمی به خاطر جناياتی که کرده اند ، نه به خاطر فشار ھای روانی اين جنايات 

ديگر شان ۀ  وعد روند  واصل شده می رک؛ بلکه در اثر کھولت و افراط در ھرزگی يگان يگان به د)فاقد وجدان ھستند

  . خائينان را دارد ؛ به درک واصل خواھند شد ۀھم تا به وجود آمدن يک دولت انقالبی که صالحيت محاکم

  

  . آيا ما نمی توانيم راه ھای ديگری را برای تنبيه اين قوادان جست وجو کنيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 باالترين انتقامی که از يک جمعی   شما اشاره کرديدکه به ھيچ صورت منظورم انتقام گيری فردی نيست، ھمانطوری

توان گرفت ؛ تالش به خاطر درھم  جعی گرديده اند ، میه مزدور وخود فروخته ، که مرتکب کشتار ھای فردی ودست

  .تالش خستگی ناپذير به خاطر پيروزی انقالب است  کار و شکستن ماشين جنايت پرور است و

جنايتکارترين ھا را از   ما بايد شرير ترين و  به نضج وقوام الزم نرسيده است انقالبیکه ھنوز تکان ھای  در زمانی

    روند انقالبی ضد انقالبی ترين عناصر طبقات حاکمه را عجالتاً تفکيک نموده به خاطر تسريع  خود فروخته وۀاين حلق

 وخائينن ديگر از  دينی چون سپھبد فرسيو ھاچنانچه قبل از انقالب شکوھمند بھمن در ايران مستب. گوشمالی الزم بدھيم

  . آگاه به درک فرستادند یاين قماش را نيروھا

امريکا از   و ضمناً بايد بيفزايم که پرچمی ھا ، خلقی و خادی ھا به خاطر نفرت شديدی که مردم از آن ھا به دل دارند

اين ھا را امريکا با تھديد از محاکمه و . اوردمزدوران اخوانی خود فعالً راضی است شايد نخبگان آنان را رويکار ني

زات تنھا برای جاسوسی وخبر چينی و تخريب عناصر ضد ستم ، استثمار ، امپرياليزم و ارتجاع مذھبی در پھلوی امج

  .سگان ھار اخوانی خود قرار داده ازآنان استفادۀ ابزاری نمايد 

 امروز تضاد  .تغيير کرد ) در آن دوران روسھا(ای مسلط که در کشور ما تضاد بين مردم وامپرياليست ھ ھمانطوری

امپرياليست ھای جنايتکار و غارتگر غربی به سرکردگی امريکا به نضج و  عمده ، ھمانا تضاد بين مردم دلير ما و

 حدت خود رسيده ؛ پس انقالب ما ھم امپرياليست ھای ديگر و مزدوران ديگر غير از خلقی ھا و پرچمی ھا و خادی ھا

  .را مورد آماج قرار خواھد داد

 وخادی ھا  ست ، دشمنان مردم افغانستان به شمول خلقی ھا و پرچمی ھاراه درازی در مقابل ماتا پيروزی انقالب که 

  . دانند که بدون يک دولت انقالبی، از جناياتی که در حق مردم ما انجام داده اند؛ کسی پرسان نخواھد کرد به درستی می

 بدون ترس از مجازات به زندگی  که مستقيماً در شکنجه دادن ھا واعدام ھا دست داشته اند،  وکسانی راناين جنايتکا

  .مجازات به مرگ طبيعی خود به درک واصل خواھند شد  دھند وبدون ترس از محاکمه و ننگين خود ادامه می

  .به خاطر افشای جنايتکاران از تمام وسايل ممکنه بايد بھره جست

   

 


