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ثور" وپیامدهای خونین وفاجعه بار  8ثور" و"7درمحکومیت سیاه روزهای "

 آنها برای خلق افغانستان

به کمک مستقیم سرویس ( خورشیدی 1357ثور" سال ) 7بتاریخ"  پرچمی« خلقی» هایرویزیونیست

رژیم طی یک کودتای نظامی  ) ک گ ب وجی آر یو(وقت  «شوروی» امپریالیسم سوسیال جاسوسی 

 ارانببمب رابا طیارات جت جنگی داوود گارد ریاست جمهوریرا سرنگون کردند. کودتا گران  داوود

وی، قدرت سیاسی  واعضای خانواده  سابق شان( حامی) داوودآنها وقتل صدها تن کرده  وبا کشتار

وجنایتکاردرفردای این کودتا درقشله های عسکری تعدادی  رویزیونیستهای ضدانقالبیکردند.  راقبضه

بدون محاکمه  دموکراتیک نوین را که ازهویت سیاسی آنها آگاهی داشتند ازنظامیان هوادارجنبش

ی فارغ التحصیل فاکولته لوژستیک  پوهنتون حربفقید" سیدهاشم"  این اشخاص تیرباران کردند. ازجمله

اندهای این ب. بقتل رسیدوتوسط کودتاچیان  انجام وظیفه می کرد بگرامینظامی  ه درمیدان هوائیکبود 

مهوری ج» راکودتا خوانده ورژیم برآمده از «انقالب»با بی شرمی کودتای شان را وجنایتکار ضدانقالبی

به توده  هان.ایکردندتبلیغ شوم سیاه و تحول درباره ای این  بشکل جنون آمیزینامیده و« دموکراتیک خلق

 مرحلهبرخوردارشده  وبعد « جامعه دموکراتیک»ازمزایای  که گویا دادندمی  های مردم چنین وعده

» مسوسیال امپریالیس های سرسپردهاین  .می رسند« اه وآسایشرف»به  فرامی رسد وآنها« سوسیالیسم»

ریض ت عتشکیالایجاد واری محافل نمایشی وبرگز تبلیغات میان تهی سعی می کردند تا با« شوروی

را با وعده ووعید ویا هم تهدید به  ها متعلمین مکاتب ومحصلین دانشگاه ،حزبی سازمانهایوطویل بنام 

 مک مستقیمکه به ک ه ای یک کودتای نظامی بودرژیم سیاسی آنها نتیج درحالیکه این تشکیلها جلب کنند.

 رغبتی درهمکاریافغانستان  م شده بود واکثریت قاطع مردمانجا یک دولت بیگانه دستگاه جاسوسی

 نمایشات مسخره ایرژیم کودتائی  بارژیم ضد مردمی نداشته ودرحقیقت همه این تشکیالت وحرکات 

حزب ». ندبی را به ابتذال کشیدنقالواصطالحات مترقی وا واژه هااین باند ضدانقالبی  بیش نبودند.

لت سوسیال حزب رویزیونیست ودوودنباله رو رویزیونیست منحیث یک حزب« دموکراتیک خلق

ان تعلق زیادی ازروشنفکر نسبتا   تعداداذهان که  توانستدرابتداو تشکیل شده بود« شوروی» امپریالیسم

 زباین حادرهبری خاین وشی. زیونیستی مغشوش سازدضدانقالبی روی طبقات خلق را به اندیشه های

ا به خورد اعض« انقالبیآثار»بنام نوشته های خروشچف وبرژنیف واراجیف رویزیونیستهای دیگررا

علم انقالب واصول  حقیقت علمی وانقالبی آثارمارکس وانگلس ولنینمی دادند و وهواداران حزب 

عضا اریق ازاین طتوجیه کرده ومنافع بورژوائی شان تعبیر،تفسیرو بروفقو نموده حریفت را پرولتری

« حزب دموکراتیک خلق»آنهائیکه دردهه چهل خورشیدی را گمراه می ساختند.  ران "حزب"اوهواد

سعی می کرد حتی االمکان د که رهبری " حزب"، می گفتنکرده وراه خودرا جدا کردند را ترک

 ن ی جهابزرگ پرولتاریا دیگررهبرانآثارو آثارمارکس ولنینزدسترسی اعضا وهواداران حزب به اتا

به شدت منع ا ریق مائوتسه دون مطالعه آثاررفیق استالین ورفد وجلوگیری کن سایرانقالبیون کمونیستو

 . حتی هواداران" حزب" را ازمطالعه کتاب" زردهای سرخ"می خواندند« گمراه کننده»وآنهاراآثار کرده

 همین دلیل بودبه  منع می کردند.نیز نویسنده : "هانری مارکانت" وترجمه داکترهوشنگ منتصری"()

تی ستی ورویزیونیسالطایالت اپورتونیچنان با« دموکراتیک خلق»اعضا وهواداران حزب که ذهن وفکر

 حاضرنبودند هیچ حقیقت علمی ه چهل خورشیدیپوهتنون درده درمباحثات داخل که  مسموم شده بود

اعضای جریان سازمان جوانان مترقی" وبپذیرند. ولی درآن شرایط "پرولتری را انقالب ازعلم

مدرن")خروشچفی(وماهیت ضدانقالبی "درافشای ماهیت رویزیونیسمشعله جاوید(نوین)دموکراتیک 

سیاسی گسترده رادربین روشنفکران مردمی وتوده -مبارزه ایدئولوژیک« شوروی»سوسیال امپریالیسم
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آثاررهبران بزرگ با مطالعه  «حزب دموکراتیک خلق»ازاعضای تعدادیهای مردم به پیش بردند. و

 زمنجالباتوانستند خود راوفهمیده تا حدی ورویزیونیسم را  انقالبی پرولتاریای جهان فرق بین کمونیسم

"ثور"همین بعد ازکودتای ننگین . ونجات دهند «خلق»حزب رویزیونیست " مدرن" ورویزیونیسم

یت سبعانه دوران حاکم .کشته شدندخونخوارقرارگرفته وانتقامگیری رژیم مورداشخاص 

 گنه اینکه بوی ازفرهن اخت که اعضای آنهاثابت ساین را نیز ها «سازائی»پرچمی « خلقی»جنایتبارو

هبری ربوزینه وارهردستورو انسانی نیزبیگانه بودندواخالق  خصلتبانبرده که حتی  مترقی وانقالبی

 جنایت وخیانت ووحشیگریشان را پذیرفته وعملی کرده وازهیچ سوسیال امپریالیست  حزب وباداران

ی یک ط  وسوسیال امپریالیستهای روسی رویزیونیستهای خلقی پرچمیابا نکردند. علیه توده های خلق 

شنیدن نام ازتا کنون  آنها  سه نسل ردند کهک  جنایتوحشیانه   علیه توده های خلق  چنانه ونیم ده

ستی فرق گروه ها ونیروهای  رویزیونیباید تذکرداد که  شک وتردید نشان می دهند.سوسیالیسم وکمونیسم 

« سمسوسیالیسم وکمونی»نقاب اینها  دراین است که  وضدانقالبی ارتجاعیبا دیگر نیروهای بورژوازی 

کارگرودهقان  «دفاع ازمنافع»وعبارات بکارگیری واژه های مترقی بابرچهره می زنند و

که ازشدت استثماروستم وبی عدالتی ومظالم  را یدهوستمد توده های خلق زحمتکش وسایرزحمتکشان

به لحاظ ماهیت خط   «دموکراتیک خلق» حزبکنند. می غوا رژیم )رژیمهای( قبلی به جان رسیده اند، ا

 نیستیهای رویزیوبود که براساس "تز" ستراتیژی واهدافش یک حزب بورژوائیسیاسی وا -ایدئولوژیک

"حزب تمام خلقی"،" دولت تمام ،سرمایه داری" "راه رشد غیر :زجملهعمل می کرد، اخروشچف 

رقابت مسالمت آمیزبا سیستم سرمایه داری "،خلقی"،" تقویت سکتوردولتی"،" پارلمانتاریزم"

و" گذارمسالمت آمیز" می باشند که خروشچف وسایررهبران  المت آمیز" ،وامپریالیسم"،" همزیستی مس

هان خلقهای تحت ستم واستثمارج برایآنهارا  سوسیال امپریالیستی« رویاتحاد شو» وضدانقالبی  خاین 

. ودندتدوین کرده ب کشورهای تحت سلطه امپریالیسم درقاره های آسیا، افریقا وامریکای التینخاصتا  در

ظ هللا ، حفی«کارمل» رویزیونیستهای خود فروخته وشیاد مانند نورمحمد تره کی،ببرک درافغانستان

" ، "سلطان علی کشتمندیثاق"کریم م ،"«الیق»احمدزی، دستگیرپنجشیری، سلیمان  هللا امین،نجیب

رهبران حزب « خالقیت»ستی رابناماین "تز"های رویزیونیبیشرمانه  ودیگرهمپاله های شان

روه گوبه همین صورت ادند. جامعه د عقبمانده وکودن« روشنفکران»بخورد  «شوروی »رویزیونیست 

سه »ازجمله رویزیونیسم زیونیسمرویدیگرانواع ضدانقالبی  "تز"هایبراساس  های رویزیونیستی

 دگمارویزیونیسم خوجه ای، رویزیونیسم"پراچندا"ورویزیونیسم"باب آواکیان" چینی و« جهانی

اه ر خط انقالبی و بهعقبمانده رانسبت « روشنفکران» کتله های زیادی از درکشورهای مختلف جهان

وزجرکشیده خلق ستمدیده  .دهه اخیربه گمراهی کشانده اند شان طی حدود ششانقالب درکشورهای 

رویزیونیسم"  ازجانب عانهسب طی حدود چهاردهه اخیرجنایات وتجاوزات وانواع مظالم افغانستان

سه »اما اگررویزیونیستهای .تا مغزاستخوان احساس ولمس کردندوبا پوست وگوشت چفی" را خروش

 کمونیستهای دمارازخلق افغانستان خاصتا  همچنین  ی را قبضه می کردندچینی قدرت سیاس« جهانی

ازمان س» خاینانه وجنایتبار. وکارنامه شان می کشیدند مخالف مترقی انقالبی وسایرنیروهای سیاسی

« خلقی»وفاشیست بدست رژیم جنایتکار مجیدفقید زاعدام ابعد ئی « ساما»و رویزیونیستهای «رهائی

لت به دو «ساما»نیستهایرویزیو می کند. مطلب را تائید این وسوسیال فاشیستهای روسی پرچمیها

تسلیم شده ودرچندین والیت «شوروی»رچمیها وارتش سوسیال امپریالیسمپ« خلقی»مزدور

اشغالگرسوسیال فاشیستهای  متحد باارتش جنایتکاردولت مزدوروارتش« ساما»یروهای نظامی کشورن

لومپن دوعنصرمانند « ساما»ی ازاعضا خلق مسلح جنگیدند. وتعدادی روسی علیه توده های

خدمت "خاد"محمودی باشعبات « ودان»میرویس ( وعلی مشرف"سیدحسین موسوی)واوباش

 خدمتدرپانزده سال اخیربه  «ساما»و«سازمان انقالبی»،«سازمان رهائی»رویزیونیستهایکردند.و
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ودردولت دست نشانده استعماربه مقامهای وزارت،  لیستهای اشغالگرامریکائی وناتودرآمدهامپریا

 یت، وکالت ومقامهای دیگررسیدند. معینیت، وال

" تز" رویزیونیستی" راه رشد براساس  ،برخوردارنبود پایه مردمی ازکمترینرژیم کودتائی که 

 رابرایوشرایط  زمینه انجام داد تا  « اصالحات ارضی» رسرمایه داری وتقویت سکتوردولتی" غی

 »( وفعالیت سرمایه های سوسیال امپریالیسمکمپرادور بورژوازی بوروکراترشد وتقویت اقتصاددولتی)

جلب ران وبیزمیفقیرپشتیبانی میلیونهاتن ازدهقانان آماده ساخته وازاین طریق   درافغانستان «شوروی

تله شرایط زندگی کبهبود بمنظور  دموکراتیک نهبورژوائی وغیر این اصالحات ارضیدرحالیکه  کند.

رمایه های س بهره کشیصاد وتقویت سکتوردولتی اقتبلکه هدف اصلی وسیع دهقانان کمزمین وفقیری ها

وده تحد اکثربهره کشی ازطریق فقط ازرژیم ضد مردمی  بود. واین هدف «شوروی»سیال امپریالیسم سو

قانان شرایط ودادن قطعه زمین به ده بودمیسر برایش دهقانانتوده های میلیونی  های خلق خاصتا  

یم رژ ودرصورت امکان یافتن. درسطح گسترده آماده می ساختدولت  بهره کشیراهرچه بیشتربرای 

انکها ازطریق تاسیس ب ندمی توانست وسرمایه های سوسیال امپریالیستی  یدولت کودتائی، سرمایه های

د الیه چنهرچه بیشترآنهارا مورد استثمار انانبه دهق با سود گزافودادن  قرضه وشرکتهای استقراضی 

 ودیگرکشورهای اردوگاه مایه های سوسیال امپریالیستیسر بخش اعظم این سودها راالبته  قراردهند. 

رجه مین درژیم کودتائی طی اصالحات ارضی هزاران جریب ز. سوسیال امپریالیستی بغارت می بردند

وبدین صورت  مهای دولتی مورد استفاده قراردادکرده وبنام فار اول را درسراسرکشورمصادره

البته با آغازجنگهای چریکی توده های مردم درروستاهای  بزرگترین مالک زمین بشمارمی رفت.

ه دش راضی زمینداران به آنها مستردادورازاکثریت قاطع روستاهای کشور،کشوروقطع ارتباط دولت مز

اندانها وامیران گروه های ارتجاعی اسالمی قرارگرفت. وصدها تن ویا هم مورد بهره برداری قوم

وحشی زمین گرفتن ازدولت، توسط باندهای مسلح « بجرم»دروالیات مختلف کشور ازدهقانان

 بقتل رسیدند.رمتعلق به تنظیمها واحزاب اسالمی گوش وبینی آنها بریده شده ویا وجنایتکا

 هراس توده های مردم  ازبه شدت اش  یتیک وضدمردمی قبلهای ضد دموکرا رژیم مانند کودتائی رژیم

م برجامعه حاک حشت را ازطریق اختناق واستبداد فاشیستیوابتدا فضای رعب وکه از داشت. همانبود

بکه ش رژیم کرد.می   ه وبه وحشیانه ترین وجهی سرکوبتلقی کرد« جرم » ده وهرنوع مخالفتی را نمو

سیع ایجاد شبکه وداد.قرار شدیدنظارت وسیع جاسوسی تشکیل کرده وزندگی باشندگان کشورراتحت 

تقریبا  همه اعضا  است.درجهان جاسوسی داخلی یکی ازمشخصات رژیمهای ضد مردمی واستبدادی 

شان تحت مردم درمحل کاروزندگی  وجاسوس را ایفا می کردند. "خبرچین"حزب" نقش وهواداران "

اعضا وهواداران " حزب" درشهرها ودهات  ازطرف شب درمحله  .قرارداشتند شدید ارت وتعقیبنظ

 رادیویصدای  خانهازکدام که می دادند  د سگهای بوی کش کشیکپشت دیوارخانه های مردم ما نندرها 

مکاتب ، هاها ودرمسال جد وتکیه خانهاترومسادفهمچنین مردم در .گوش می رسدبکشورهای بیگانه 

ورهبران دولت  .دولت قرارداشتندحزب وتحت نظارت جواسیس  ،ها وکارخانه ها وفاکولته

 هچنانک می دانستند.اعضای حزب وسازمانهای حزبی « انقالبیوظیفه » جاسوسی علیه مردم را مزدور

 شرعی" "وظیفهرا  رژیم سیاسی علیه مخالفینخمینی جالد رهبرجمهوری اسالمی ایران جاسوسی 

  اعالم کرده بود.هواداران نظام ضدمردمی اش 

اظهارخرسندی می  سیاه دربرابراین تحول ه ای ازتحصیل کرده های ساده لوحاول کودتا عددرروزهای 

دی تا ح ؛ اما افراد آزادی خواه ومیهندوست که فرصت طلب به "حزب" پیوستندتعدادی عناصرو کردند

یمناک باین تحول شوم  نسبت بهازهمان ابتدا املین این کودتا داشتند، عهویت سیاسی شناخت نسبی از

؛ منسوبین ردارزیابی کعه بارفاجکودتا رایک رخداد انقالبی ومترقی که سیاسی  . لیکن یگانه نیرویبودند
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-که ازماهیت ایدئولوژیک یشعله جاوید( بودند. اینها با شناخت نسبتا  دقیقجنبش دموکراتیک نوین)

مردم اول یم کودتائی داشتند، ازهمان روزخصلت طبقاتی رژو «زب دموکراتیک خلقح»سیاسی

ماهیت ضد انقالبی وضد  وتا حد تواناین رِژیم هوشدارداده  اهداف استراتیژی و  افغانستان را درباره

 وهمچنین درباره استراتیژی واهداف «شوروی»ونوکری آنرا به سوسیال امپریالیسم  مردمی رِژیم 

ی ونیروها. دادند مردم را آگاهیدرافغانستان ومنطقه  «شوروی» سوسیال امپریالیسم توسعه طلبانه  

انقالبی منسوب به این جنبش توأم با مبارزه سیاسی ایدئولوژیک مبارزه مسلحانه را علیه رژیم ضدمردمی 

سبت به ن که عهدرجامنیروی سیاسی دیگری به پیش بردند. « شوروی» وارتش سوسوسیال امپریالیسم

 نمایندگان طبقه فئودالمنحیث اینهاارتجاعی اسالمی بودند. واکنش نشان داد، گروه های شوم این تحول

ه جهانبینی وسیاست ارتجاعی واهداف مطابق بوامپریالیستهای غربی وطبقه بورژوازی کمپرادورونوکر

 ی ارتجاعی اسالمیگروه ها .موضع گرفتند شان  سیاسی طبقاتی دربرابررژیم رقبای آنهامردمی  ضد

کشورهای امپریالیستی غربی وامپریالیسم امریکا ودولتهای  همصدا با مطبوعات وماشین تبلیغات

ه خواند «کمونیست»وخاینانه هدفمندانه رارویزیونیستهای ضدانقالبی این  ،منطقه وجهان ارتجاعی

« ستکمونی» نهارا حامی آ« شوروی»وابرقدرت سوسیال امپریالیسم « یکمونیست» ودولت آنهارا دولت 

روبه بند، وپالیسی تعقیب وبگی هاپرچمی« خلقی»ختناق واستبداد فاشیستی رژیم وفضای ا کردهتبلیغ 

ه ناشی ن راکشور علیه خلقآن زندان وشکنجه های غیرانسانی وکشتاروجنایات وانواع تجاوزات 

ند. گذاشت را بپای کمونیسمکه همه   وضدمردمیبورژوائی جنایتکار  ماهیت وخصلت طبقاتی رژیماز

د دولتهای ماشین پروپاکنافغانستان خوراک تبلیغاتی برای  وحشیانه رژیم علیه خلقاعمال جنایتکارانه وو

یه اندیشه های نجات بخش کمونیسم علترهرچه خصمانه ارتجاعی گردید واین گروه های امپریالیستی و

یات ووحشیگریهای رژیم خلقی ثور" وجنا7تای ننگین"کود .می کنندو کردند ات سوءتبلیغ انقالبی

تارصدها وکش به افغانستان« شوری»تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم ها علیه خلق افغانستان وپرچمی

زمینه وشرایط را هرچه بیشتربرای قدرتهای  بیگناه وویرانی کشوردرهمه عرصه ها، خلق هزارتن

یدئولوژی ا کمونیسم انقالبی که یگانهخت تا علیه  اندیشه های امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی آماده سا

درجهت نابودی نظام سرمایه داری وامپریالیسم رهائیبخش دررهبری مبارزات توده های خلق  وسیاست

زحمتکش ازستم واستثماردرجهان است، خلق  توده هایمهای استثمارگروستمگرونجات ودیگرنظا

گروه های مسلح ازتشکلهای مختلف ارتجاعی . راه کننده کردندغات زهرآگین وگمتبلیدرسطح وسیعی 

 یب سوسیال امپریالیست شان بسیجرا درجنگ علیه رق ) بنام " القاعده"(داخلی وخارجیاسالمی جنایتکار

کرده وبگونه همه جانبه درجنگ مقاومت مردم افغانستان وسرنوشت سیاسی آنهامداخله کردند. 

مایه برای سردرجهت دیگرخدمات بزرگی « کمونیستی»پرچمی با ادعاهای « خلقی» ورویزیونیستهای 

 نسازما»رویزیونیستهای یط یک ونیمه دهه اخیردرشرا چنانچه ام دادند.داری جهانی وامپریالیسم انج

« کارگری سوسیالیستهای» و «مه دهندگانااد -ساما » و «ساما» ،« سازمان انقالبی»، « رهائی

برای سرمایه داری جهانی  م( -ل -) مبه جنبش انقالبی پرولتری ودیگرهمسنخان آنها با خیانت

ه دامپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشان بطورعام وبرای وارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریالیسم

    .علیه کمونیسم انقالبی انجام می دهندکرده وبزرگترین خیانت را خدمت خاص بطورآنها 

لفین سیاسی اش تعقیب وگرفتاری وزندان وشکنجه واعدام مخا پرچمیها« خلقی»کودتائی رژیم 

 ازمنسوبین جنبش دموکراتیک نوین تن ازروشنفکران انقالبی ومترقیراگسترش داده  وچندین هزار

 ویا زنده بگورکرد آزادی خواه ومیهندوست رابدون محاکمه به جوخه های اعدام سپرد دیگرجریاناتو

جزقیام وشورش برای آنها راهی چنان گسترش داد که علیه توده های مردم وتروررا واعمال وحشیانه 

اک خود کامه وسف مردم علیه رژیمتوده های  خودبخودی شورشهایه چند ماباقی نماند. با گذشت 

مردم والیت  1357سال حوت(  24 )این شورشها، قیام سراسری بزرگترین وگسترده ترینآغازگردید. 
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ت . وبه تعقیب آن مردم والیررابرای چند روزازاین والیت برانداختندبود که بنیاد حاکمیت رژیم خونخوا

ه بودخود بخودی  ازآنجاییکه این قیامهامیت دولت پوشالی را سقوط دادند. بادغیس قیام کرده وحاک

ن تگردیده وهزاران  خونین  سبعانه سرکوبرژیم جنایتکاربوسیله محروم بودند،  وازرهبری مترقی

ه آغازگردیدعلیه رِژیم جنگهای چریکی تعقیب شورشهابه رادراین دووالیت قتل عام کرد.

ک ونیم طی یشدت بخشیده  ورا خلق بیدفاع ژیم مزدورکشتاربالمقابل ر .ودرسراسرکشورتوسعه یافت

. رژیم هرقدربه ه ویا درزندانها شکنجه کردبقتل رساندده ها هزارتن را حاکمیت ننگین اش  اول سال

مقاومت مردم علیه آن افزوده گردید ودولت  نا رضائی و کشتاروزندان وشکنجه ادامه داد برشدت

گرفت. وبتاریخ آستانه سقوط قرارگسترده  مردم در نظامی ونارضائیدرزیرضربات مبارزات مزدور

هزارنفری  120با ارتش جهت نجات رژیم محتضر «شوروی» سوسیال امپریالیسم 1358سال جدی ( 6)

ارتش ظامی درآورده وبه مستعمره کشید. رابه اشغال نمورد تهام نظامی قرارداده وآن افغانستان را 

یون یک ونیم میلش ازبی طی یک ونیم دههپرچمیها « خلقی» متجاوزفاشیستهای روسی ورژیم خون آشام 

بعد تن را ان رهزارامعلول ومعیوب کردند،  تن ازمردم افغانستان را بقتل رسانده  وصدها هزارتن

به تن ازمردم ما مجبور میلیونحدود شش  کردند،زنده بگوریا و تیرباران های سبعانه   شکنجهاز

گرفتارآمدند وتحقیروتوهین بامشقت وفالکت وایران پاکستان شده ودرکشورهای کشورفراراز

 به تباهی کشیده شد.ودچارفروپاشی گردیده  هزاردیگرخانه خراب شده وزندگی هزاران فامیلصدهاو

مسئولیت این همه جنایات ران خارجی شان اوباد « سفزائی»و« سازائی»پرچمی، « خلقی»باندهای 

سنگ که وخارج کشوردرداخل « روشنفکران» ازولی امروزتعداد زیادی  دارند.را بدوش سهمگین 

« خلقی»این همه جنایات هولناک باندهای دربرابر به سینه می زنند« مردم خواهی» و« وطندوستی»

درحالیکه افشای جنایات باندهای  اند. کردهآنها خاموشی اختیار ودیگرهمسنخان وباداران روسیهایپرچم

ه ودولت دست نشاندای اشغالگروجنایات امپریالیسته خلقی پرچمی سازائی ، جهادی، طالبی ملیشه ای

 اه خوآزادی فردومیهن فروشان است وظیفه ای هروقاتلین مردم  آنها که متشکل ازاین همه جنایتکاران 

درگشته  آنهاوجنایت ه حکومت وحشت درباره دوران سیارا نسلهای جدید کشورتا  است ومیهن دوست

خاطرخلق  فراموشهرگز جانی وقاتل مردمیات هولناک این همه گروه های جنا ولی .آگاه سازندوحال 

سه دهه اخیرده ها طی بیش از. نخواهد شد جهان نسانهای مترقی وآزادی خواهمظلوم افغانستان وا

به اثرانفجاربمب های بازیچه ای وبمب های ضد وسایط که توسط رژیم خلقی کالن سال و هزارکودک

یوب معمجروح وکشته شده ویا  ه شده استتعبیخاک کشورغرس ودرسراسرپرچمیها وباداران روسی آنها

ا  منسوبین جنبش خاصتکشورمبارزان مترقی وفرزندتن از دست این جانیان بخون هزاران. شده اند

شعله  "منسوبین جنبش دموکراتیک نوینطیف وسیعی از  اما آلوده است.شعله جاوید(دموکراتیک نوین)

 بگفته برخیآنها طفره رفته ویا  ازافشای جنایاتسکوت اختیارکرده ودرداخل وخارج کشور جاوید"

 به آن می نگرند.« پیوسته بتاریخ» منحیث یک موضوع ازآنها 

گروه های رژیم سفاک خلقی پرچمیها،  خلق افغانستان علیه خود جوش با آغازجنگهای گوریالئی

بکمک دولتهای پاکستان وایران وعربستان سعودی وامپریالیستهای امریکائی  ارتجاعی اسالمی که

وطبق دساتیرآنها عمل می  فعالیت داشته انهای جاسوسی آنهاسازم زیرنظارت واروپائی تشکیل شده و

 توده های عادالنهمقاومت  جنگرهبری  سوسیال امپریالیسم چین وح وپول این دولتها د؛ با سالکردن

نمایندگان طبقات فئودال  اسالمی منحیث ارتجاعی وتنظیمهایاحزاب .کردند راقبضه مردم

دم توده های مرمقاومت جنگ  نوکرامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقهوابسته ووکمپرادورو

وبعد علیه ارتش سوسیال  رژیم خلقی پرچمیها آغازشده بودرا که علیه استبداد فاشیستی وجنایات 

آن منحرف  آزادیخواهانه()زمسیراصلیا نرا ادامه دادند،امپریالیسم شوروی به منظورآزادی کشورشان آ

درجهت  استراتیژی واهداف ارتجاعی  وغارتگرانه خود وباداران خارجی شان به قهقرا ساخته و



6 
 

 ینانه  شان جنگ را رهبریداف خاواه تیکشاندند. اینهابراساس اندیشه وسیاست ارتجاعی وخصلت طبقا

بسیج کرده وسازمان گروه های اسالمی درسطح گسترده عناصروگروه های لومپن واوباش را کردند.

 استفاده ازعناصرلومپن واوباش توسط دولتهای استعماری وامپریالیستی ودولتهای ارتجاعی.دادند

خ تاری درنقاط مختلف جهان   ده ایدرسرکوب نهضتهای تو  وخود فروخته وروحانیون ومال های مرتجع

 ازاین قماش عناصرخاصتا  درکشورهای اسالمی گروه های ارتجاعی اسالمی نسبتا  طوالنی دارد و

 گروه های سیاسی شان درسطح گسترده ای استفاده کرده  ومی کنند. واهداف دپیشبرد مقاص درجهت

 ،پرچمیها واشغالگران روسی  «خلقی»درشرایط جنگ مردم افغانستان علیه رژیم  ارتجاعی اسالمی

هات جنگ مردم مسلط ودرجب  را بسیج کردهلومپن واوباش عناصروگروه  از ستهده ها ددرهروالیت 

ان شاجتماعی وساختارروانی وشخصیتی گروه های لومپن واوباش که نظربه خصلت قشری و. ساختند

  افغانستان پانزده سال جنگ مردم  جنایت وخرابکاری ورهزنی هستند؛ طیهرنوع وانجام  قتل  مستعد

را درمناطق تحت کنترول گروه های اسالمی وپست ترین تجاوزات  هایات وغارتگریوحشیانه ترین جنا

گروه های اسالمی جنایتکاروخاین درهیچ موردی این  رهبرانولی علیه خلق مظلوم کشورانجام دادند.

آنهامورد بازپرس ومحاکمه قرارندادند. همچنین  "ناموسی"وتجاوزات  سهمگین گروه هارابخاطرجنایات

ی اسالمی گ تنظیمهامنحیث قوماندان وامیردررأس جبهات جنکه خاین ورهزن اخاذ، ارتجاعی عناصر

 ت رژیمهمین صورب درمناطق تحت کنترول شان  برجان ومال وناموس مردم مسلط بودند.قرارداشتند 

رلومپن عناصکندک" ازده ها"و هاگروهسی، صدشیست روسوسیال فا واشغالگران هاخلقی پرچمیجنایتکار

دروالیات مختلف کشورمخوف ترین قتلها که  تشکیل کرده جهت جنگ علیه توده های مردم واوباش را 

زجنایات ا نفرت انگیزی انهای. وداستعلیه خلق افغانستان انجام دادندتوسط آنها را وشنیع ترین جنایات 

لف مخت والیتدیگرهمقطاران شان دربین مردمان وملک رشید دوستم و ای ملیشهباند های  واعمال شنیع 

شدت دسته های لومپن واوباش مربوط به گروه های ارتجاعی اسالمی  که باثرآن و د.نوجود دارکشور

آغوش دولت مزدورخلقی  ،جنایات شان دیگرنمی توانستند دردهات ودربین مردم ادامه دهند وگستردگی

رژیم باندهای خلقی پرچمی وسوسیال فاشیستهای روسی بازبود.  روسی برای آنها واشغالگرانپرچمیها 

 گروه های ارتجاعیوکشتاروتجاوزقرارمی دادند و توده های مردم را درشهرها مورد ستم ومظالم

 .راعلیه خلق مظلوم مرتکب شدند  غیرانسانی اعمالجنایات و ترین شنیعاسالمی درروستاهای کشور

یها ضدانسانی خلقی پرچمکه به منظورنجات شان ازشررژیم جانی ومظلوم افغانستان بعبارت دیگرخلق 

 ته وبه جنگازسلطه استعماری سوسیال امپریالیسم شوروی بپاخاس وآزادیستقالل کشوروحصول ا

ویا معلول ومعیوب  شده آنها دراین راه جانهای خودرا ازدست داده تن وصدها هزار مقاومت ادامه دادند

 ارژیم خلقی پرچمیه یک جهت ؛وملی  گروه ازشمنان  طبقاتیتوسط دو زدست دادند،شان را اوداروندار

شان  ومنطقه ای امپریالیستگروه های ارتجاعی اسالمی وباداران وجهت دیگروباداران روسی آنها 

 مدهع دشمن تسلیم خلق افغانستان  ،جود این همه جنایت ومصایب ورنج وعذاب. اما با وکوبیده می شدند

آن تحت  رژیم دست نشاندهسقوط و ارتش اشغالگرروسی نظامی نشده وجنگ مقاومت را تا شکست

  دادند.رهبری نجیب جالد ادامه 

پرچمی  «خلقی»پانزده ساله علیه رژیم جنایتکاران  جنگ مقاومتردافغانستان  های ملیتهای مختلفخلق

 المی اعی اسگروه های ارتجهاکردند؛ لیکن وفداکاریی زیادی داده قربانیها وسوسیال فاشیستهای روسی

لت اسالمی" را تشکیل " دوو  به سازش رسیده شان وملیشه ای «سازائی»،پرچمی  «خلقی»باهمقماشان 

 «شوروی»برقدرت سوسیال امپریالیسمدوا نتیجه ای تبانی وسازشدرواقع " دولت اسالمی" .دادند

قرارداد  " درافغانستان« شوروی» نظامی سوسیال امپریالیسمبود که بعد ازشکست امریکا  وامپریالیسم

میالدی امضاکرده وآنرا برخلق مظلوم  (1988( اپریل )14بتاریخ)، " معاهده" اسارت آوررا  ژنیو"

س هللا مجددی منحیث اولین رئیصبغت  پوشالی، عالم این دولتودراولین روزا. افغانستان  تحمیل کردند
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وگروه های ائی، ملیشه ای تمام جنایتکاران وآدمکشان خلقی پرچمی ساز "عفوعمومی"اسالمی  دولت

 تانمردم افغانستن از جهادی  را اعالم نمود وخاینانه وجنایتکارانه برروی خون بیش ازیک ونیم میلیون

سال  "ثور 8 "اسالمی بتاریخ دولت .را نادیده گرفت  آنهامیلیونها تن درد ورنج ومصایب  وپاگذاشته 

  .اعالم کردندشان ا پیروزی" انقالب اسالمی" آنر روه های اسالمی خورشیدی تشکیل گردید وگ 1371

 ارتجاعی اسالمی وخصلت سیاسی گروه های –ماهیت ایدئولوژیک  ثور" نیزبا درنظرداشت 8تحول "

می ارتجاعی اسالوتنظیمهای   جنایات وخیانتها وتجاوزات احزاب سیاه طبقاتی " دولت اسالمی" وکارنامه

 ،یک تحول ارتجاعی وضد خلق ومیهن بود. البته جنایاتنیزعلیه خلق افغانستان درپانزده سال قبل ازآن ، 

 آنهاست که تا کنون ادامهوجنایتبار سیاه دیگری ازکارنامه هایدور ،روشیهای بعدی آنهاووطن ف خیانتها

تحوالت  این ظ ماهیت واهداف طبقاتی عاملینبه لحا ثور" 8ثور" و"  7"فاجعه بار  سیاه روزهایارد. د

شباهت  با هم تا حد زیادی ازجنبه های مختلف ند،دشوم وکشتاروجنایاتی که علیه خلق افغانستان انجام دا

" دولت اسالمی" بقتل رسانده ویا تا زمان تشکیل  کهاست  "تفاوت" بین آنها درتعداد انسانهایو دارند

یانه وحش متحدا   جهادی، خلقی پرچمی، ملیشه ایدازآن باندهای جنایتکاربع. معلول ومعیوب ساخته بودند

اشتعال جنگهای باانجام دادند. نیزمظلوم افغانستان دولت اسالمی علیه خلق دورترین جنایات رادر

ی باداران خارجگروهی و ارتجاعی وخانمانسوزبرسرتقسیم قدرت دولتی به منظوربرآورده ساختن اهداف

 حاکمیت ننگین " دولت اسالمی" هزارتن ازشهریان کابل ووالیات دیگررا طی پنج سال( 60شان، حدود) 

 باشندگان. هستی ودارائی را علیه خلق انجام دادند وهولناک وزات شنیعایات وتجابقتل رسانده وجن

ارتش  وطیاراتوتانکها وسنگین  قبیل سالحهای سبکاز وعامه بشمول دارائیهای دولتشهرکابل 

 ن آالتماشیماشینها وآالت فابریکه های دولتی وخصوصی، وسایط ترانسپورتها، ادارات دولتی،ووسایل 

ووسایل البراتورها ومدارک واسناد ون کابل کتابخانه پوهنتورکشاپها،چاپخانه های دولتی وخصوصی، 

ی اوزمانیکه امپریالیسته غارت برده وبخش اعظم شهرکابل را ویران کردند.را ب فاکولته ها علمی

که متحد  دولت درتشکیل آنهارا عدم توانائیواروپائی ودولتهای ارتجاعی پاکستان وعربستان  ئیامریکا

گروه مزدوردیگری بنام " مشاهده کردند،  بتواند خواستها وپالنهای غارتگرانه شان را برآورده سازد

ان " آی اس آی" دولت پاکستلقاعده وطالبان پاکستانی وتحریک اسالمی طالبان" راسازمان داده وبا گروه ا

 خشک نشدهشهرکابل در" کردند. هنوزخون ده ها هزارانسان بیگناه  مامورسرنگونی "دولت اسالمی

دیگری بین "دولت اسالمی" انه ای که جنگ جنایتکار ستمدیده ومظلوم جاری بود انسانهزاران  واشک

 ، بودند«کومت عدل اسالمیح»برقرای مدعی که آغازگردید.هردوطرف این جنگ اسالمی"و"امارت 

تل اهزارتن را بقده وده هانجام داافغانستان  را علیه خلق  وتجاوزات انه ترین جنایاتوحشیطی پنج سال 

جانب لت اسالمی ویا " ائتالف شمال" از. دراین جنگ گروه های شامل دردوکردند رسانده ویا معلول

ودولت ارتجاعی هند وبرخی ازامپریالیستهای غربی امپریالیسم فدراسیون روسیه، دولت ارتجاعی ایران 

الیسم وعربستان وامپری وگروه طالبان را دولت پاکستان وکمک تسلیحاتی ومالی میشدند سیاسی مایتح

ان درمناطق تحت تسلط شنیرومی کردند. این هردو تمویل مالی واکمال تسلیحاتیحمایت سیاسی وامریکا 

 که ازحمایت " امارت اسالمی"  .مظلوم مرتکب شدند خلقعلیه وغارتگری جنایت وتجاوزهرنوع 

 دولت پاکستان وگروه های القاعده وطالبان پاکستانی برخورداربود، حدود نود جانبه همهوپشتیبانی 

ان دردور .به شیوه قرون وسطائی حکومت می کردو درآورده درصد خاک افغانستان را تحت سلطه

کستان " دولت پامومیتعالوه برتحت سلطه امپریالیسم که تحت " قی"امارت اسالمی" طالبان، افغانستان 

ی فروپاشی برجهای تجارت جهانو( میالدی 2001( سپتمبر) 11 بعد ازواقعه) نیزقرارداشت.

قرارگرفته   غضبموردوسرپیچی کرده  ازاوامردولت امریکا ظاهرا   ، امارت اسالمیدرنیویورک

امارت اسالمی طالبان ازتحویل اسامه بن  "سرپیچی"که صرف باید تذکرداد دراینجا  سقوط داده شد.و

تهاجم نظامی امپریالیسم امریکا ومتحدین آن درناتو نبود؛ بلکه اشغال  اصلی امریکا موجبدولت الدن به 

درسطح درمنطقه و امپریالیسم امریکا ازجمله نقشه های  پنهانی آن مستعمره کشیدننظامی افغانستان وبه 
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برای امپریالیستهای  آن  برای عملی کردنرا  این زمینه سپتمبر" 11که حادثه "  ه استبودجهان 

 گفتهگروه القاعده وب "تنبیه"بهانه سرنگونی رژیم طالبان وبه  امپریالیسم امریکا .آماده ساختغارتگر

 تن افغانستان راوحشیانه مورد تهاجم نظامی قرارداده وهزاران" جنگ جهانی علیه تروریزم"، آنها 

منهدم کرد. با تهاجم نظامی  امپریالیسم بخش اعظم تاسیسات نظامی رابقتل رسانده و سبعانه را ازمردم 

را درقبضه  ومتحدین آن درناتو، نیروهای " ائتالف شمال"که حدود ده درصد خاک افغانستان امریکا

تهاجم نظامی امپریالیسم با  ،روزهای پایانی اش نزدیک می شد  آخرینبه "دولت اسالمی" آنها و داشتند

درکشتارخلق وویرانی های مهاجم واشغالگرشتافته وبه پایبوسی ارتش امریکا به افغانستان

ه زسقوط رژیم طالبان ببعد ا همدست امپریالیسم واستعمارگردید. امپریالیسم امریکاباردیگرکشور

وسسه  را  تحت سرپرستی مظاه"بن" را کنفرانس استعمارگری درقرن بیست ویکم متوسل شده وترفندهای 

 «خلقی»ملیشه ای،  وشالی متشکل ازگروه های جهادی،پدست نشانده و دایرکرده ودولت "دول متحد" 

 هایتکنوکراتوتعدادی از« ساما»،« سازمان رهائی»تهای ، رویزیونیسافغان ملتی""، "سازائی"پرچمی، 

کا ودساتیرسفارت امریاوامرتا ل دادتشکیدرکشورهای اروپائی وامریکا  مقیمخود فروخته ووطن فروش 

دولت دست نشانده امپریالیسم " درثور 8ثور" و"  7جنایتکارعاملین " ونیروهای عملی نمایند.درکابل را

 امریکائی وناتوبهدرکنارارتشهای اشغالگرزده سال اخیرواستعمارنقش عمده را داشته ودارند وطی پان

ازطریق دولت را وستم ومظالم  جنایات وتجاوزاتوویرانی کشورادامه داده وانواع کشتارخلق 

ارتجاعی  ازجانب دیگرگروه های سیده انجام داده اند.علیه خلق مظلوم وبه رمق رمزدوروخارج ازآن 

طالبان، حقانی، گلب الدین، القاعده واکنون گروه های )ومزدورامپریالیسم  اسالمی جنایتکاروحشی

( زیرنام جنگ  -طحگاد" یاد مینمایم"گروه های ختصارا بآنهارا که بمنظورسهولت درنوشته  -شداع

 نگجچگونگی جریان به کشتارخلق وویرانی کشورمصروف اند. وامریکا وناتوعلیه ارتشهای اشغالگر

گاد" های" طح امپریالیستهای امریکائی وناتو ودولت دست نشانده آنها وگروه بینوتبهکارانه  ارتجاعی

منطقه رتا برآورده شدن اهداف امپریالیستهای امریکائی وناتود جنایتکارانه نشان می دهد که این  جنگ

تروریستی"  جنگ ضد" تا حدی ترفند مردم افغانستان همادامه خواهد یافت. وبخش زیادی از

ه درک کرددرافغانستان ومنطقه راواهداف آنها طحگاد"گروه های"ریکائی وناتوعلیه امپریالیستهای ام

امپریالیستهای اشغالگرازاین گروه  !.استعمارزدهو وتحصیل کرده های کودن «انروشنفکر»مگر اند؛

وسوم به " گروه های معمدتا  )مزدوران شانسربخشی از کلیس" باالیمواوحشی منحیث" شمشیرد های

 افغانستانوزجرکشیده مردم ستمدیده علیه  دولت دست نشانده ومنحیث" مترسک"ائتالف شمال"( در

کشورهای درافغانستان ودر خلقبخشهای زیادی ازتوده های  برایاستفاده می کنند. این موضوع 

ه های اسالمی جنایتکارووحشی درخدمت اهداف که این گرو ،سوریه، عراق، یمن نیزثابت شده استلیبی

سلط واشغال نظامی وتمستقیم  مداخالت برایاستعماری قدرتهای امپریالیستی قرارداشته وزمینه وبهانه 

" داعش" چنینهم.آماده می کنند شاناستعماری قدرتهای امپریالیستی امریکا وناتودرکشورهای 

بان القاعده، طالبخشهای ازگروه طالبان، حقانی، جدیدی است واعضای آن متشکل از عنوان نستان درافغا

ورهای وکش ورهای آسیای میانه کشازپاکستانی، گروه های اسالمی  ی گروه  های اسالمدیگرپاکستانی، 

ازخاک افغانستان منحیث  پایگاه ومعبری برای رفت نیزو خلق ادامه دادهکه به کشتار دنمی باشدیگر

 بخشی ازگروه طالبان وحقانیاگر .استفاده می کنند یات نظامی به کشورهای آسیای میانهوآمد وانجام عمل

برای  بهانه ای هستندمتشکل در" داعش " گروه هایمتحد شوند؛ درآینده دولت مزدوربا وگلب الدین

هداف آنها ای امریکائی وناتودرجهت پیشبرد ااشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیسته تداوم

گریهای دولت پاکستان درافغانستان تا رسیدن ادامه توطئه برای  منطقه ووسیله ای استافغانستان ودر

 مامپریالیس. ادامه داده است اخیرعلیه خلق افغانستان هل سالطی حدود چکه   به اهداف غارتگرانه اش

 گروه های ارتجاعی اسالمی"دولت پاکستان  وبا  را روابط علنی ومخفی شانامریکا ومتحدین آن درناتو،

 تحصیل کردهبخشی ازتوده های عوام ون  برای که درک وفهم آ تنظیم کرده اند ظاهرا  طوری طحگاد"



9 
 

 ینظام چند دهه است که درتشکیل وتربیت . دولت پاکستانواستعمارزده مشکل می نمایدهای کودن 

برای  این گروه ها مستقیما  نقش داشته  یجنگ هاین اطالعات استخباراتی وتهیه پالنوتسلیح ورساند

کمک های مالی  ودیگران وکشورهای عربستان وقطروترکیهتحدین ناتووازجانب دولت امریکا وم

ها دالر"کمک" بالعوض تن می شوند. وبه همین سبب دولت پاکستان ساالنه حدود دومیلیارد وتسلیحاتی

 راحتباصرا  طالبان وگلب الدینگروه های جانب دیگردولت امریکا ازازدولت امریکا دریافت می کند. و

مردم باندهای جنایتکاروقاتل دست نشانده این . ودولت داردمیداند که واقعیت  دوست دولت امریکا

ین اواقعیت را بیان می کند. ونیزکه دراین مورد می خوانداش مخالفین سیاسی مسلح" " را افغانستان

وه دولت دست نشانده واین گر اهداف امپریالیستها واستراتیژی وو طبقاتیماهیت روابط سیاسی   گفته

اد بین تضو .است آنهاناشی ازخصلت تضاد بین روابط بین آنها بعبارت دیگر نشان میدهد.بوضوح  هارا

حتی اگرتضاد )های ارتجاعی اسالمی وغیراسالمی  گروهودولتهای ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی

جمله تضادهای غیرانتاگونیستی است. به این گفته از هم بکشد(مسلحانه  جنگوبه آنها موقتا  تشدید شده 

بعد ازانفجارانتحاری با ه کنید: اپریل توج 19بتاریخ  اشرف غنی احمدزی رئیس دولت دست نشانده

امنیت ریاست » مربوط به  «رجال برجسته واحد امنیت» ساختمانوحمله به  موتربمب گذاری شده 

محافظت ریاست »ین ماموراز( تن آنها52شدگان)  کشتهاز ( تن68) ازجمله که دولت مزدور« ملی

طالبان   های وگروه که اکثریت آنها مردم هستند شدند مجروحدیگر( تن 347و) بودند «رجال برجسته 

ما ت:"واقعه چنین گفمحکوم کردن" این بعد از". اشرف غنی  ندبعهده گرفتمسئولیت این حمله را  حقانیو

 همین گفته دیگر، موردده ها . صرف نظرازتاحال اراده کشتن شمارانداشتیم، شمامارا مجبورساختید"

روابط ربیانگ  که بوضوح نشان میدهدرا  دربرابرگروه های قاتل مردم افغانستانموضع دولت دستنشانده 

 یئامپریالیستهای اشغالگرامریکامیباشد.ولی «طحگاد»مخفی وخصلت تضادبین دولت مزدوروگروه های

حمدزی وعبدهلل وگروه های ودولت دست نشانده برهبری غنی اوسیستم امپریالیستی جهانی وناتو

 خلقازدشمنان خونخوار وه های ارتجاعی وجنایتکارخارج دولت دست نشاندهوسایرگر "طحگاد"

تضاد مله ازج این نیروها وگروه هاوهمه  وتضاد بین خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان افغانستان هستند

ان دولت دست نشانده وگروه های طالبقدرتهای امپریالیستی و که منافعهرزمان لیکن  انتاگونیستی است.

را مورد رسیده ومتحدا  خلق افغانستان  مصالحه وآشتی باهم به نماید اقتضاوحقانی وگلب الدین 

مپریالیستهای او های ملیتهای مختلف افغانستانبین خلقودرشرایط کنونی تضاد  استثماروستم قرارمیدهند.

ونوکرامپریالیسم  نده فئودالیزم وکمپرادورریزمنمای)شاندهن دستی وناتوودولت امریکائگراشغال

)تضاد بین خلق افغانستان ونظام  تضاد اساسیدیگر. بعبارت را تشکیل می دهد تضادعمده (واستعمار

 ازطریق جنگ انقالبی خلقحل قطعی آن که  تضاد عمده جامعه است فئودال  کمپرادوری وامپریالیسم(

لطه استعماری وسرنگونی س (ائوئیستیم - نینیستیل -مارکسیستیرهبری یک حزب کمونیست انقالبی) به

ل سرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع کامناتو ودولت دستنشانده آنها وکال  امپریالیستهای امریکائی و

 کمپرادوری و فئودالی ارتجاعازنمایندگان طبقات جناح دیگرونابودی  شکستو سلطه امپریالیسم

وکراتیک )انقالب دموکراتیک دم -ملی  وپیروزی انقالب( وغیرههای" طحگاد" گروه) نوکرامپریالیسمو

 .می گرددمیسر نوین(

 دولت دستنشانده آنها!ومرگ برامپریالیستهای استعمارگرامریکائی وناتو  -

، جهادی وملیشه ای این عاملین «سازائی» پرچمی،« خلقی»مرگ برباندهای جنایتکارووطن فروش  -

 !و قاتلین مردم افغانستان ثور" 8ثور" و" 7"  ننگین سیاه روزهای

 (2016اپریل  26) 1395ثورسال  7

 ) پوالد(
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