
            
      
  
  

  
  ! شوندمحاکمه بايد امريکايی و ناتويی يکجاروسی، و طالبی، با اشغالگران ھفت و ھشت ثوریجنايتکاران 

  
فروخته در برابر زحمتکشان و ناداران جامعه رقم خورده است   با خيانت ھا و جنايات مشتی خودبه کراتتاريخ وطن ما 

ما، با گذشت ھر روز عمق و وسعت بيشتر مردم  بيگانگان و حاکم بر سرنوشت و وحشت و ددمنشی اين ددان وابسته به
   .يافته است

 ھفت ثور و به تعقيب آن ھشت.  ما رفته استخلق و کشورھفت و ھشت ثور اوج ستم و جنايتی را مجسم می کند که بر
 رنوشت وطن ما حاکم شدند بلکه نه تنھا عناصر سفاک بر سدر اين روزھا  که ندستھ روزھايی در تاريخ کشور ما ،ثور

  .دشدناشغال ديگر  دامنکشور ما از يک اشغال به زمينه ساز افتادن 
  دم و دستگاه،دوداوسردار در تسويه حساب خونين با ،دخان بودندوکودتاچيان ھفت ثور که زمانی بلی گويان درگاه داو

 ما را نيز در پوليگون ھا سر به نيست ۀزار ھموطن آزاد حال صدھا ھ اما در عين،ش را به کام نيستی فرستادندخانوادگی ا
 حوت ھرات و سرکوب خيزش چنداول ٢۴ به خاک و خون کشيدن قيام ، ھموطن ما در کرھاله١٢۶٠قتل عام . کردند

ما خلق  ۀ شان است که ھرگز از حافظمشت نمونۀ خرواری از ھزاران مورد قساوت ھفت ثوری ھا و باداران روسی
 افغانستان، اندک ۀتوده ھای ستمديد ۀوسيله  ب پرچمی- تبھکاران خلقیۀد و درد جانکاه آن تنھا با محاکم شزدوده نخواھد

  .التيام خواھد يافت
ه  بی ديگرۀست، غمنامی ھای فاشيجھاده بودند، چون ددان مست با کشتار خلق ما سير نشدھفت ثوری ھای جنايتکار که از

 ھمين روز بود که وحوش جھادی بر ھست و بود مردم ما خرمستی پيامددر. کردندنام ھشت ثور در تاريخ کشور ما ثبت 
قرون خارجی  به دست ھشت ثوری ھا و باداران ،کردند و  آن اندک چيزی ھم که از ھستی مادی وطن ما باقی بود

المی گلبدين، حزب اسر کابلی در راکت پرانی ھای  و شصت و پنج ھزاشدکابل حمام خون .  به غارت رفتوسطايی شان
  . به خون غلتيدندمزاریحزب وحدت دوستمی ھا  و توسط  و بمباران مسعود و شورای نظارجمعيت اسالمی ربانی 

. وحشت و بيدادگری ھفت ثور برای زمينه سازی لشکرکشی قشون شوروی به افغانستان به راه انداخته شدازيکسو 
، مردم افغانستان را زير گيوتين جنايت و »توده ھا«و » خلق«، »سوسياليزم«زير نام » خلقی ـ پرچمی«جنايتکاران 

 بزودی با قيام اما .وحشت و بربريت بردند و در سرتاسر افغانستان به ظلم، ستم، بيدادگری و شنيع ترين جنايات دست زدند
مبارز کشور خواب ھا، خيزش ھا و شورش ھای توده ھای زحمتکش افغانستان روبرو شدند و انقالبيون پاکباز و توده ھای 

  . تنداين جرثومه ھای خاين را حرام ساخخوش 
در کمين  نشسته بودند، و ايران تعبيه شده و جنايتکاران جھادی اين فاشيست ھای ھار مذھبی، که در پاکستان ازسوی ديگر

يست ھای غربی و  به يغما بردند و آنرا به جنگی در دست امپريال،جنبش رھايی بخش خلق ما، اين جنگ انقالبی ملی را
با  جنگ عادالنۀ  را که خلق ما در تقابل جنگ غير عادالنه به راه انداخته بود تا . تبديل کردنددولت ھای مرتجع منطقه

به کجراه با د، بلکه گرديسقط نه تنھا با آن مقابله کند »  جنگ با جنگ مقابله کردنۀبوسيل« مائوتسه دون ۀبه گفتفورمول 
  . امپرياليست ھای غربی فراھم شدۀبوسيلبان انتحاری و اشغال کشور  جھادی ھا، طالۀھای خاينانراه برای جنگ بردنش 

 فاشيست ھای مذھبی و جھاديان وطنفروش، اگر از يکطرف وحشت و بربريت و شناعت سيطرۀھشت ثور، اين روز 
» پرچمی ھا و خلقی ھا« کريه ۀيش آفتابی ساخت، از طرف ديگر چھرتنظيم ھا و جھادی ھا را به خلق افغانستان بيش از پ

 می دويدند و مشوره می دادند که چگونه و کجا را غارت کنند، به مردم چون  توله سگان پشت اين ابليس ھارا که 
  . افغانستان بيش از پيش رسوا ساخت

 طالبان بود که پس از قريب نيم دھه جنايت و  مضحکۀ خونينی به نام تحريک،ھفت ثور و ھشت ثوروحشتناک ديگرد ولمو
ان دست طالب  امپرياليستانی که جنايت و جھالت راه را برای اشغال وطن به دست امپرياليستان خونخوار باز کرد؛،بربريت

با جھادی ھای » خلقی ـ پرچمی«وطنفروشان مجموعۀ از . ند خود قرار داده ا را تمسکی برای جناياتپروردۀ شان
با اشغال کشور ما در و تکنوکراتان مزدور  ، توابان چپ نما شماری از طالبان فاشيست،وده ھا  بر مال و ناموس تمتجاوز



 وزير و والی و مشاور و عضو ی تعداد.ران و امپرياليست ھا قرار گرفتنددر خدمت اشغالگ ، ھمه،م ٢٠٠١ھفتم اکتوبر 
خواندند و به » منافع ملی«به سود  اشغال را تبرئه و  ان جی اوھا و» مدنیۀجامع«پارلمان و تعدادی ھم به حيث نوکران 

، چپ نما ھای خلقی ـ پرچمی، جھادی، طالبی، تکنوکرات ھای مزدور(اين شکل در تاريخ افغانستان، بدترين جنايتکاران 
ب مردم ما فرو بر گرده ھای مردم ما سوار شدند و خنجر خونين اشغال را در قل)  کشور٤٩ و اشغالگران  تسليم طلب

  .کردند که اين جنايت و تعدی و ستم تا اکنون بی وقفه ادامه دارد
 مرتجع کشور ماست که فداکاری ھا و جان نثاری ھای زحمتکشان را دو دسته از ۀ در نھاد عناصر طبقات حاکماين

رياليسم و ارتجاع را در مبارزه بر ضد امپاست که پس بر نيروھای انقالبی کشور. ندباداری به بادار ديگر تقديم کن
استقالل کشور را با مبارزۀ طبقاتی برای رھايی خلق  آزادی ملی ومبارزات مردمی برای . سرلوحۀ کارشان قرار بدھند

گره زنند و نگذارند خلق ھای کشور ما بارھا و بارھا از يک سوراخ و دموکراتيزه کردن جنبش و جامعه ھای زحمتکش 
  .گزيده شوند

، قيام ھا، شورش ھا و اعتراضات بر ، خيزش ھاخود خلق پيشاپيش در قالبی، دموکراتيک و ملی است کهبر نيروھای ان
با طرد و ايجاد، سازماندھی و رھبری کنند و آنرا دان ناتويی آن حق مردم ما را بر ضد اشغالگران امريکايی و متح

، گره  امپرياليسمعمال پوشالین انجی اوباز و سايرتسليم طلبا کردن جنايتکاران خلقی ـ پرچمی، جھادی و طالبی و محکوم
 الل و آزادی، تمام جنايتکاران را در رستاخيز استق وبه پيروزی رساندن آنبزنند و با راه اندازی جنبش رھايی بخش خلق

  . کنندمحاکمه در دادگاه خلق ملی
به سرانجام  دورانساز طبقۀ کارگر ميتوان مجموعۀ اين وظايف را با ايجاد ستاد فرماندھی منضبط تحت رھبری انديشه ھای

  !پس ھمه نيروھای انقالبی چون تنی واحد به سوی ايجاد اين ستاد رزمنده. رساند
  !مرگ بر امپرياليسم وارتجاع

  !مرگ برارتجاع جنايتکار ھفت و ھشت ثوری
  !دست تجاوز گران از کشور ما کوتاه
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