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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۴ اپريل ٢٨
  

  

 ھفت و ھشت ثور،

   ! حاکميت ھای سفاکانۀ مزدوران امپرياليست ھا را تقبيح می کنيم

و سبز اين دو » سرخ«دژخيمان بيرحم توده ھا با پرچم ھای . در کشور ما استھفت و ھشت ثور روزھای تيره و تار 

اين وحوش فاشيست که جنايت و . روز ننگين را در تاريخ کشور ما با جنايت و کشتار و شکنجه و قتل عام رقم زده اند

ه دريدن و کشتن ھا ب سازد، ھنوز که ھنوز است چون سگان ديوانۀ امپرياليست کشتار سرشت طبقاتی شان را می

  .فروشند ليسند و فخر می ھای خونين استعمارگران و غارتگران را می مصروف ھستند و چکمه

 ئی و ناتوئیو ھشت ثوری ھای جھادی، که اکنون در رکاب امپرياليست ھای امريکا» دموکراتيک«ھفت ثوری ھای 

ند وطنفروشی و مادرفروشی امضاء محابا با تکنوکرات ھای وطنفروش به پای ھر س شناسند و بی خستگی نمی

ھفتم اکتوبر، روز . تر ديگری را نيز رقم زده اند که روز مادرفروشی و ميھن فروشی است گذارند، روز تيره می

ھا  ھا و ھشت ثوری  آن با غالمی مستقيم ھفت ثوریئیاشغال کشور ما نيز به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و متحدان ناتو

ھای فاشيست با جنراالن ھفت ثوری که در خدمت شورای  در ھمين روز جھادی. درج شده استدر تقويم سياسی کشور 

نظار قرار داشتند، سر و ته شان را خينه کرده، در پيشگاه غارتگران به رقص و پايکوبی پرداختند و منحيث سگان 

  .درند ھا را می  بيش از دوازده سال است که تودهئی و ناتوئیگرسنۀ اربابان امريکا

که در مکتب رويزيونيستی کرملين با کينۀ طبقاتی ضد » حزب دموکراتيک خلق افغانستان«رھبران فرومايه و مزدور 

ه اين غالمان حلقه ب. خلق پرورش يافته بودند، با راه اندازی کودتای ننگين ھفت ثور، دمار از روزگار خلق ما کشيدند

برای پياده » انترناسيوناليزم پرولتری«و » مسکن، نان و لباس«و » مسوسياليز«گوش که با بلند کردن شعارھای کاذبانۀ 

ھای کثيف شان را تا  ھای استعماری سوسيال امپرياليزم شوروی از ھيچ نوع جنايت دريغ نکردند، دست کردن سياست

ون ھا سر به ھای نادار و تھيدست ما سرخ کردند و ھزاران انسان زحمتکش را قتل عام و در پوليگ مرفق به خون توده

کاميست ھا و خاديست ھای جانور صفت با انواع شکنجه، بربريت تاريخ را رقم زدند، بربريتی که امروز . نيست نمودند

کنند و از برکت  ھای غربی به آن افتخار می امپرياليست» امنيت ملی«در دستگاه » دموکراتيکی«نيز اين جناوران 

  .خورند شان، نان می» تجارب«
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پرچمی ھا و خلقی ھا، اين مستبدين . لی خلق که با استبداد حاکميت می رانند، زمينه ساز اشغال کشور ھستنددشمنان داخ

جنايتکار که زندگی مردم را دوزخ ساخته بودند، راه اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليزم شوروی را ھموار 

ی، بدبختی، کشتار، شکنجه، ويرانی، وحشت، نابودی، ظلم و جنايت داخلی با جنايت خارجی منتج به دربدر. ساختند

با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و به . ھای تھيدست ما نشده است کشتاری شد که رنج و مشقت آن ھنوز فراموش توده

تعقيب آن دولت نجيب، دولتمردان پوشالی به پای احزاب اسالمی جنايتکار از قبيل حزب اسالمی، جمعيت اسالمی، 

  .افتادند و به دريدن توده ھای تھيدست ما در کنار احزاب اسالمی به جنايات شان ادامه دادند... حزب وحدت اسالمی و

مقدار  ، جھادی ھای دجال که در جريان جنگ عليه اتحاد شوروی به نوکران بی»دموکراتيک«با سقوط دولت پوشالی 

در . ی مرتجع منطقه تبديل شده بودند، به جان ھم افتادندھا ھای جاسوسی و دولت ھای غربی و سازمان امپرياليست

ھای شان را از دست دادند؛ بر  ھا، کابل سوخت و بيش از ھفتاد ھزار کابلی جان سگ جنگی اين سگان ھار امپرياليست

عفت دختران تجاوز صورت گرفت، و رقص مرده، سينه بريدن و ميخ بر فرق کوبيدن و ادرار خوراندن به رسم 

اين روز سياه ھشتم ثور نام گرفت، روزی که خوکان اسالميست آن را . ۀ جناوران فاشيست اسالمی تبديل شدروزمر

  .ھای تھيدست کشور روز جنايت و بربريت و کشتار و بندگی و غالمی خوانند و توده می» فتح انقالب اسالمی«روز 

کردند، زمينه را » سفيد«را » دموکراتيک«ی ھای ريشوھای فاشيست که در جنايت و کشتار و استبداد، روی سياه پوشال

ھای اسالميست ديگر به نام طالبان را به وجود بياورند تا  ھای مرتجع منطقه فراھم ساختند تا شترگاوپلنگ برای دولت

 ھمين بود که امپرياليست ھای.  شودئی و ناتوئیھای امريکا دستاويزی برای اشغال آيندۀ افغانستان توسط امپرياليست

بر افغانستان ... و» جنگ عليه تروريزم«، »حقوق زن«، »دموکراسی«، »حقوق بشر« با شعارھای دروغين ئیامريکا

ھا شروع  ھا دالر به تکدی بمباردمان خلق ستمديدۀ ما از امپرياليست خاينان جھادی نيز با گرفتن ميليون. تجاوز کردند

کردند، اين  وز برای سوسيال امپرياليزم شوروی جاسوسی میکه تا دير» .بی. جی. کی«ھای مزدور  جرثومه. کردند

  . ھا خواستند تا از تجارب آنان در سالخی مردم استفاده نمايندئیبار به تضرع پرداخته با بيچارگی از امريکا

ات سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که رويزيونيست ھای خلقی ـ پرچمی، جھاديان فاشيست، طالبان وحشی، تکنوکر

 از بربريت و ئیتوان پرچم استقالل و رھا تنھا زمانی می. ھای جاسوس و انقيادطلبان ھمه و ھمه دشمنان خلق ھستند

ھا با جناوران سرمايه و استعمارگران  استعمار و استثمار را به اھتزاز درآورد که اين غالمان زرخريد امپرياليست

  .يکجا در نبرد خلق چنواری شوند

  يزممرگ بر امپريال

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٣ھشتم ثور 

 


