
 هفت ثور هشت و 
  !هاي ننگ تاريخ ما لكه

 خاينانـه،  در يـك مغازلـه   خلقـي و پرچمـي  وطنفـروش   سـران در چنين روزي سرجنايتكاران تنظيمي با  .كشورماست معاصر ترين روز تاريخ هشتم ثور سياه
و  را به حمام خـون مبـدل سـاختند    ما سرزمينشان  اشاره اربابان پاكستاني و ايرانيبه ديده ما را دزديده و  درد ملت ضد روسي آزاديخواهانه مقاومتحاصل 

 ، قتـل سـاالري تـك  پاانتها،  وحشيگري و فاشيزم بي، تنظيميويرانگر هاي  جنگ. را رقم زدندفجايع  شان هولناكترينخونبار سال فرمانروايي  فقط چهارطي 
هاي زيربنا كامل انهدام؛ هفت سالهران هفتاد ساله و دختركان ، تجاوز به مادچپاول اموال مردم غارت و ويراني كامل شهر زيباي كابل، هزار كابلي، 70 عام

ارمغـان ننگـين    چنگيـزي و ساير جنايـات  هاي پاكستاني  نظير تاريخي از موزيم كابل و سپردن آن به جرنيل بي هفتاد هزار قطعه اثربه يغما بردن  ،ما اقتصادي
ا تا مغز استخوان ملت مـا  ر شان  و هنوز هم ددمنشان هشت ثوري و هفت ثوري كارد جنايت و خيانت اش تا امروز گسترش يافته بود كه دامنهجهادي جانيان 

    .اند فرو برده

شـان هـم كـه     ن پاكستاني و ايرانياهمديگر آغاز كردند كه حتي براي بادار دري رودهمحشري را به راه انداختند و به جهادي بر كابل،  پيشگان ستم هجومبا 
به همين خاطر به زودي پاكستان، امريكا و عربستان  .ديدند، خالف انتظار بود مي بر كابلرا هفتگانه و هشتگانه  دگانرپرو دستخواب يك حكومت متحد 

مـردم مـا در دام شـيطاني    و بدينصورت مزدور و يكدست به كشور ما فرستادند  يدولت تشكيلسروسامان داده براي را زير نام طالبان  اي ن وسطاييلشكر قرو
  .  ندپيشه ديگري اسير گرديد نيروي جهالت

المللي و بخصوص حادثه يـازدهم   و تبديل افغانستان به مركز تروريزم بين ، زن ستيزي هارشديد مردم از باندهاي جهادي و طالبيو كينه جو انارشي، بيزاري 
هاي دروغـين بـه افغانسـتان    به رقباي نوظهورش با شـعار  و زهرچشم نشان دادن  شاييگ جهت جهان تابراي دولت غارتگر امريكا بود  اي طاليي بهانهسپتامبر 

اشغالگران روسي و پوشاليانش به قيمت گزافي در اثر مبارزه ملت ما بدست آمده بود يكبـار ديگـر از    كه از، استقالل افغانستان بدينترتيب .ايدنم لشكركشي
  .تادندگير اف  و وطن و مردم ما در چنگال خونين يك ابرقدرت زورگو و نوكرانش رفتدست 

ا به خدمت گرفته با برگزاري نمايشات بوينـاكي زيـر   ضدملي رو پيشه  جاسوسهاي  و جمعي از تكنوكراتخلقي و پرچمي  ،جهادي جالدان ،امريكا و ناتو
هفـت و   بـار  فاجعـه پيامـد هـاي   تا كردند  و طي يك دهه گذشته تالش ندنان را بر مردم ما تحميل نموداز آدمكشان و خاي مملو يفاسد دولت ،نام انتخابات

هـم  نمايند. به ايـن  » ملي«و » دموكرات« تا اكتند پودر زدخود را عطر و قصابان جهادي  ها طي اين سال. بزدايندما جديده مردم رن خاطراتاز را هشت ثور 
 حاكميـت گمنـام قربانيـان    هـاي گورهـا و   و بـاالي ويرانـه   هناميـد » روز ملـي «سياهروز هشـت ثـور را   ساختند، » عفو عمومي«خود قانون  رايببسنده نكرده، 

 ،ترين حركـت شـيادانه   و در تازه نددادو... » شهيد صلح«، »قهرمان«تعدادي از جالدان فاجعه كابل را لقب  به پايكوبي و جشن پرداختند؛ ههمه سال شان، شوم
   تاريخ سي سال اخير را از كتب درسي مكاتب حذف كردند.

 هشـت و هفـت ثـور   ؟ عـامالنش را ببخشـند   ،شان را فراموش نمـوده  وطنو تباهي  ها همردم رنجديده ما به اين آساني خون جگرگوش اما چطور ممكن است
 پرننـگ خشند و بر گذشته همديگر را بب همديگر متحد گشته، بااز ترس مردم هزار بار  اين دو روز نحسجانيان  ولوتاريخ ماست.  سياه ترين روزهايبمثابه 

 حتمـا رسيدنيسـت كـه    آن روز خجسـته  .پاك كننـد  ذهن مردم ماهايشان را از قلب و  هاي عميق ددمنشي داغ نخواهند شدپرده اندازند، اما هرگز موفق  خود
   شان برسند. زور بازوان ملت ما به سزاي اعمال به طاعونياني اين  همه

جهـت   بـي  .كننـد  چنـد بعـد قبلـه عـوض     اتكا داشته و هر بيگانهيك نيروي همواره بر  ناگزيراست كه  بين مردمهاي ديني  فاشيستبه علت منفور بودن اين 
امـروز زنجيـر غالمـي امريكـا و     بربادي و جنايت كه بيشرمانه خود را بانيان آزادي افغانستان از چنگال اشغالگران روسي تبليغ ميكنند،  عامالناين كه  نيست

بـه  چون  ،نمود ميسازنداشغال كشور را راز خوشبختي افغانستان و امر مبارك وامتحدان را به گردن انداخته اند و براي حضور دايمي آن دعا ميكنند و ادامه 
 را بمثابـه پايـان حيـات ننگـين زورمـداري و استبدادشـان ميداننـد.        بـادار نبود و  تهها دالر دست ياف قدرت و ميليونمسند  شان به غربيبركت حضور صاحبان 

زمينه چيني ميكند كه موقعيتش را در كشور ما قانوني سازد.  دهسال همچون طعمه ارزان بدست داشته، حال چاكرانشكه افغانستان را با توسل به نيز امريكا 
هـاي تبليغـاتي نظيـر     و بنگـاه » كارشناسـان «هاي دايمي امريكا در افغانستان از گلوي فروخته شده يك مشـت   به خاطر پايگاه عوامفريبانهتبليغات كركننده و 

كه بوسيله سـي.آي.اي بـراي همـين هـدف راه انـدازي و تمويـل       » راديو آزادي«البته از دار ميسازد.  ههاست كه هر وجدان بيدار را جريحهما» راديو آزادي«
را منحيـث   فروشي شعار ميدهند، نام شان گران تبديل شده و در مدح مادروطن، اما آن عناصري كه آگاهانه يا ناآگاهانه به بلندگوي اشغالتعجبي نداردشده 

  ميكنند. ثبت غيرت تاريخ  بيخاينان 

در عراق، ليبي و سوريه آن را در ويتنام و به تازگي  هاي اي به مردمش نداشته است. ما نمونه به هركشوري كه دست انداخته جز خون و خرابي تحفهامريكا 
 ن وجـود . بـا ايـ  شـان تمـرين ميكننـد    مردم كشورهاي زير سلطه رهاي جديد جنايت و وحشت را ب سربازانش شيوهو  هايش را به خون نشاند شاهديم كه ملت

 

  



  ؟چطور ممكن است به افغانستان بهروزي بياورد

ديده شده اسـت. ولـي ايـن مقاومـت هنـوز       شان مختلف افغانستان بعد از هر جنايتعليه اشغالگران امريكايي بصورت خودجوش در نقاط مردم ما مقاومت 
در حاليكه زندگي، تحصـيل   .را با وقاحت تمام به خود نسبت ميدهندمردمي طالبي بعضي مقاومت هاي قهرمانانه  دجاالنكامال پراكنده و نامتمركز بوده بنا 

آنـان برضـد اشـغالگران و طالبـان و شـركاي آنـان        وطنپرسـتانه  بيانگر مخالفت ،كنندگان بر نظاميان امريكايي حمله و معترضينو موقعيت خانوادگي اغلب 
  انش را به فرار ذلتبار مجبور سازد.خوار نيروهاي خارجي و چتليخواهد رسيد كه  زمانيها روزتاروز اوجگير شده و  اين مقاومت ميباشد.

و پـرچم    خلـق بقايـاي  و  هـا  جهـادي، تكنـوكرات  عليه نـوكران   پيكار در كشور،و ناتو پرورانه امريكا  هاي خاين ها و سياست پايگاه اشغال، بدون مبارزه عليه
داللـي ميكننـد   كشـورها   و ديگـر پاكسـتان   ،كه براي امريكـا، ايـران   ييمبارزه قاطع عليه خاينان روشنفكرنماممكن نيست. و مبارزه عليه سلطه امريكا بدون 

 مزدبگيـران نيادگرايـان و  شـان عليـه اشـغالگران و ب    كاري پيشه كنند و فعاليت ناقص است. اگر نيروهاي مدعي آزاديخواهي بازهم جبونانه سكوت و محافظه
هـاي   هاي پرطمطراق از اروپا و امريكا و كانادا محدود بماند، روزگـار ملـت دردديـده مـا مثـل دوران خرمسـتي       صادر كردن ان در سطح اعالميهروشنفكرش

غنيمت خواهند شمرد. محك آزاديخواهي و انقالبي  كشورما ويرانگري و تاراجبيشتر فرصت را براي خارجي تر شده و تجاوزكاران  جهادي و طالبي وخيم
  است. مضمرهاي به جان رسيده ما  عملي آنان در داخل افغانستان و سازماندهي و بسيج توده اولتر از همه در كار و مبارزهر نيرويي بودن ه

هنوز به امريكـا   ها اند كه ناف اين گروه هاي تروريستي نيز دريافته ها و حمالت مشكوك طالبان و ديگر شبكه دهسال گذشته، از فعاليت بيش از طي مردم ما
هـاي تروريسـتي در    هاي انتحاري مشـكوك ايـن گـروه    شان ادامه دارد. عمليات استعماريمعامالت  ،انگلستان و ديگر متجاوزين بسته است و در پس پردهو 

هـاي   سـازد، رسـاننده سـاخت و پاخـت     ي نمـي اي را متوجه نيروهـاي خـارج   ترين ضربه كه كوچك ترين مناطق سنگربندي شده شهر كابل در حالي حساس
اش و  جهـت پيشـبرد اهـداف منطقـوي     ديگر شـبكه هـاي تروريسـتي   باند گلبدين و  ،هاي تروريستي است. امريكا هنوز هم از طالبان شده اينان با گروه رنامهب

اصـلي امريكـا و غـرب در افغانسـتان      گـاه  تكيه كماكانسود كافي ميبرد. بنيادگرايي نوع جهادي و طالبي   تبديل افغانستان به البراتوار و پايگاه نظامي دايمي
  .عجين گشته استشان پليد   هاي مزدورپيشه هيچگونه حس ملي و انساني ندارند و قبول بردگي به هر قدرت خارجي در ذات است چون اين گروه

اند كـه بازگشـت    تجربه دريافته اردم ما بهاي بيشتر و سيهروزي عميقتر ملت ما ميدهد. م كرزي زير نام صلح، خبر از بدبختي پوشالينمايشات مسخره دولت 
جهادي، طالبي، گلبديني، خلقي و پرچمي نميتواند عملي گردد. به فـرض محـال ايـن بانـدها دسـت بـه اتحـاد و         آدمكشانصلح با استقرار دولتي متشكل از 

وقـت متحدانـه و بـا دو دسـت افغانسـتان را بـه        د و آنهاي مـا خواهـد بـو    گلوي توده رجنايتكاران بتر شدن پنجال خونچكان  صلح زنند، اين به معني سفت
خـواران پسـت آي.اس.آي انـد.     گلبدين و شبكه حقاني جيرهباند  ،هم امروز ميدانند كه طالبان افرادناآگاهترين شان تقديم خواهند كرد.  امريكايي صاحبان

  حلقه به گوش بيگانگان و دشمن استقالل و دموكراسي در كشور اند.  جواسيسخواند، خود ب »افغان بچيه«و  »برادر«هر فرد و نيرويي كه اينان را 

مـال   دوسـتم، گلبـدين،   ،قـانوني  ،سـياف  ،خليلي ،فهيمتا  گرفته كرزي شان از  غالمان بيگانگان و يتمام آشام دستان خون كه تا زماني ما اعتقاد راسخ داريم
بـيش  ي خـواب و خيـال   سـعادت و  ترقـي  ،امنيـت  ،صـلح  ،آزادي ،كسـب اسـتقالل   ما كوتاه نشوداز دامن ميهن غرقه در خون  عطا و... ،عبداهللامحقق،  ،عمر

ميتوانـد تجلـي    ميهنفروشان جالدمـنش اين  برضدهاي وطن ما  تمامي مليتهمگاني  نبردخلق در  رفاه دموكراسي، وحدت ملي واستقالل، پس  .بودنخواهد 
  درسها بياموزيم.» واليت فقيه«رژيم سفاك  در برابرهاي قهرمانانه مردم ايران  ما بايد از خيزش يابد.

هشـتم ثـور،    يطـي تظـاهرات   ديگر  بار ،صدايش را بلند كرده ها عليه وطن و مردم ما خيانتها و  عدالتي در برابر بي هميشهكه  حزب همبستگي افغانستان
همدست بـا مـردم    متعهد است تا ماحزب . باشد طالبان ميثوري و  هشت و هفت هپيش جنايت رهبرانخواهان محاكمه ، تقبيح نمودهروز بربادي افغانستان را 

صف مـردم ضـد دشـمنان     خواهد تا درميمكررا وطنپرست ملي و  و عناصر نيروها ،افراد تمامو از  ندشكب همدر  راجهادي و وحشت رعب فضاي  خود فقير
  .جز اين راه ديگري براي نجات وطن و مردم ما از زنجير بدبختي و اسارت وجود ندارد .خيزندبه پا داخلي و متجاوزان خارجي 

  !شان نفرين بر اشغالگران و سگان زنجيري و مرگ

  نداي آزاديخواهي ملت ما عليه اشغالگران و بنيادگرايان!روزان باد زنده و ف

  بزداييم!هاي ننگ هشت و هفت ثور را با نابودي عامالنش از تقويم خود  داغ
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