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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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 یھزار عسكر اردو٤٥د درزمان حكومت من يگو ی میاشرف غن
  است كشته شدهیمل
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 ھاستيژورنالبه ار افتخبا وجدان  یبو پس فطرت ،س جھمور احمقيئ رکه نيباشد برا ی میئده دراي اندازه دی بیجا

د عالوه يباوی  اما ،نده ا شدیگناه كشته وزخمي مردم بی ازادي تعداد ز است کهسال ٤در كشور ما حدود که د يگو یم

فه داده شده ي ما وظیبرااز جانب آنھا  ،ميكا وناتو ھستيامريعنی  یستيالي امپری دولت ھارما ھمه نوكکه كرد  یم

 طوری که می دانيم . ميرو ین كار را انجام داده ميھمو عمل کنيم و ما ھم م يريگار ب مردم افغانستان قرعليه  تااست

آنھا توانستند حاکميت  ۀدست و و داری جنايتکار  ھانی اخوا ویرزک حامد  به قدرت رساندناز كنفرانس بن و بعد

 به ًابعدوكردند و چپاول چور  کننده را ک كمک ممالی پول ھاءدر ابتدا. برقرار نمايند مردم افغانستان ی باالخود را

 به بازار اقتصادی خود ی عربی در بازار كشور ھاان دخترھا وفروختن زننموده و با  یرازد دست یھاناموس افغان

  .رونق بيشتر دادند

 ئی اش در افغانستان تجاوز کردند و تا به امروز با قوا و تسليحات نظامی  کشور ما ناتو با متحدينكايامرامپرياليسم 

 با اشغال کشور  به کمک وطنفروشان و خاينان افغان امريکا و متحدينش.و حاکميت خود را برقرار نمودند اشغال را

 يات در والی نظام ھایگاهيس پايسأتما  توانستند به اھداف سياسی و اقتصادی خود برسند که از جمله می توان از 

ن ي بیاي مافامروز در کشور ما ھمۀ اين جنايتکاران.  ستکه حاصل آن انواع مواد مخدر ا رياک تکشت  ومھم كشور

می سپارد و  قانون دست  به  می کند وريدستگرا تكاران ي جنایست ھاي تروریس مليكه پول یزمان. ھستند یالملل

 از زندان رھا می گردند، مانند ی احمدزیاشرف غن و یرزکتوسط حامدزندانی می شوند، ديده می شود که آنھا 

 ابو   رھا شدنداز زندانيک تعداد آنھا  که ، ھمينتسي فاشناصرع  و ديگراتل و دارو دسته اش، اخوانی ھا قنيگلبد

ه  وطن فروش بھای تكنوكراتپيوسته و امروزھمه باستان يترورو قاچاقبران    مواد مخدر،یاي ماف، داعش وطالب

 و يھا اخوان و ديگر اسپنتا، محقق، محمدخان،یلي خل،تلي عبدهللا ب،یرزک ،ی احمدزینغشمول اشرف 

  . تال باالی مردم ستمديدۀ ما دريغ نمی ورزندتا می توانند از ظلم و ستم و قتل و قت يفاشسناصرع

منافع اقتصادی که دارند، در  ھستند با استخبارات منطقه وجھان از اشکال در پيوند با یاين وطنفروشان که به شکل

چھل سال قبل بربادی کشور ما آغاز شد و با اوضاع  .ی و نابودی کشور و ھموطنان ما مستقيم دست دارندبرباد

از زمانی . د شدنناھنجاری که در کشور حاکم است، معلوم نيست که مردم و کشور ما به چه سرنوشتی دچار خواھ

 بودند، به قتل رسيدند و ی ملیاردول نی که شامصد ھزار از جوانابه قدرت رسانده شد، حدود  حكومت دو سره که

 طوری که می بينيم .خواسته ھای شوم و ضد انسانی آنھا گرديدندقربانی  و بيگناه بيف ونجيمردم شرتعداد زيادی 

  ھایدر كشمكشگرديده است، چنانچه  یستيالي امپر وطنفروشان و کشور ھای واننيدان جنگ خايم امروز كشور ما

با  دولت زمينۀ تشکيل در. استران قرار گرفتهي ا و پاكستان، روسيه،نيچ ناتو، ،كايرام ميان ی خارج ویداخل

ه سر يسه نظرمنتشر می گردد،  روزنانه ھاھا وونيزيتلوو مطبوعات که توسط داخل و  از خارج یقالبھای سازس 

 و داعشو  طالب یوحش هگرو و سومی آن به قدرت رساندن وقتمحكومت و دومی  انتخابات یكي است، زبان ھا

  .لزادي خلیتوسط جاسوس زلمآنھم 

ً فعالو   به وجود آوردندسر جھاناسرخالصه درران وي ا، پاكستان، قطريه،روسدر   امريکا و انگليس اين گروه را

دولت شوروی آنزمان مانند دولتھای امپرياليستی می خواھند . جو می کنند و  جست خودیبرارا رون رفت ي براه

ًاصال م يداشت یممردمی دولت ک يما در صورتی که  .ستل بند مانده اگ شان در ی پای كنند ولک را تر ماكشور

افغانستان با منابع . نمی گذاشت تا کشور ھای امپرياليستی سرنوشت کشور و مردم ما را به دست خود بگيرند

 برای  كاررا ھای نهي زمانست که می تویئه ھاژ پرو ھا و ديگر كهيفابرسرشاری که دارد قادر می بود تا در کشور 
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 یاداورمي  خودياتلوده از جنا نشانده و نوکر اجنبی و در ضمن دستس جھموريئربا امروز مگر  مردم مھيا بسازد،

  .ديتوان یخته نمو را فرک کشور خاید ولي كرده اینوكرو د يخته اور خودرا فرگاکه شود 

 نجات جھت یدامق كدام اگرا ھستيد و گاهآ شما وطنپرستان نسل جوان ،هساس قرارگرفتح  بسيارۀافغانستان در نقط

 روز تاروز کشور ما خ ي تار ودا كندي ادامه پاتيجناو یدم كشو آ یزين خونرين سال ايكان دارد چند ام،ديكننكشور 

 یآ ین پالن سيرامروز خطرناكت. ميكش یمھم م باز ي كشت:ديگو یپرچم موخلق د  بانبرمی گردد، قسمی کهقب ع هب

 گروه  به قدرت رساندن .عملی کندلزاد ي توسط خلاست که اين پالن را می خواھدمبارزو اه گنابودی افراد آ یا

تكنوكرات و ديگرتل يعبدهللا بو ی احمدزیاشرف غن  دستاورد. و صد در صد استیحتمبه يقين که  طالب یوحش

   ھمين استلزادي خلی جاسوس مانند زلم ووطن فروش


