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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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  AA - AA  پورتال اعالميۀ  پنجمينبيست و  
 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" 
 ٢٠٠٩ فبروری ٢٢  

  
  

   کابل١٣٥٨ حوت  سومد شکوھمنگرامی باد قيام
 

 که در حزب اجنبیتاچيان و نوکران د بر ضد کواز ھمان آغاز کودتای منحوس ثورمردم آزادی دوست افغانستان 

با تجاوز ارتش روس به خاک  . آغاز کردند خونينی به مبارزات،ترکيب يافته بودند" ديموکراتيک خلق افغانستان"

 شدهه از کنر در شرق افغانستان گرفته تا ھرات در غرب مملکت فروزان آتش اين مبارزات آزاديخواھانپاک ميھن، 

 اشغالگرانيکی از اين ساحات داغ مبارزات ضد .  می کردء ساحات بيشتر را احتوا وگرديدهتر و ھر روز شعله ور

و خشم   که بود١٣۵٨قيام شکوھمند سوم حوت  در روز . بود پايتخت کشور و مزدوران خلقی پرچمی آنھاروسی

عروسک بی مقداری چون  روس و نصب  که نسبت اشغال نظامی کشور توسط بيگانگان مھاجم کابل مردمانزجار

وفان خشم مردم رزمندۀ کابل ط .وفان کردط  در تالطم افتيده و،به اوجش رسيده بود ،ببرک شياد بر اريکۀ قدرت

 بود ١٣۵٧ ميزان  بگونۀ مثال در.گسستنی داشتطق کشور بود و با آنھا پيوند نااادامۀ قيام ھای ديگر شھر ھا و من

 ١٣۵٧ باستانی در اواخر غرجستانبعد از آن . که مردم دالور نورستان بپا خاستند و منطقۀ شانرا آزاد ساختند

 بود که مردم شريف ١٣۵٧  خونيندر حوت. بدست گرفتندرا  و زمام اختيار خويش ه را بيرون راند روسیمزدوران

بعد از قيام ھرات ديگر شھر ھای بزرگ .  شجاعانه ای عليه رژيم وابسته و دست نشانده زدندھرات دست به قيام

نھا بوده است آپرچمی ــ يه متجاوزين روسی و مزدوران خلقی  علدادن خشم و انزجار شديد کشور بار بار شاھد نشان

  .مردم قندھار و مزار شريف نام برد یکه ميتوان از قيام ھا

سو،  دشمن از ھره نسبت بکابل  موج ھای سرکش و مغرور خشم و انزجار ناکرانمند مردم د که بو١٣٥٨سوم حوت 

در  .ھرآنچه مھر و نشان دشمن داشت درھم کوبيده شد. گوشه و کنار به تالطم درآمد ھراز کوی و برزن،  ھراز 

راه چاره و مکر از چارسو بر رخ . و مقدس، دشمن زبون وحشتزده و ھراسناک گرديدانزا وفطمقابل اين خشم 

 و با آنچه سالح ماشيندارپوش، ھليکوپتر و با تانک و زرھ.  و ترور پيشه کردخويشتن بسته ديد، لذا راه وحشت

 يام بر تالش شکوھمندمردم دالور کابل شبھا و روز ھای پس از اين ق .به رخ مردم آتش گشودمدرن در اختيار داشت 

بخاطر خشنودی روح آزادگان و شھدای راه آزادی ميھن و ابراز انزجار و .  خود ادامه دادندو رسالت آزاديخواھانۀ

دشمن زخم .  کشيدند و خلقی ھا و پرچمی ھا دود از نھاد دشمنسرود آزادی سر داده ودشمن ه تنفر عميق نسبت ب
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، ترور و آدم  ھادن به زندان افگنيرو به تالشی وسيع خانه ھا و منازل،خورده و وحشی با صرف تمامی قدرت و ن

روز تاريخی و فراموش   بحيث يک١٣۵٨آری، سه حوت  .ياد ندارده  که تاريخ نمونۀ آنرا بی ھا دست يازيديربا

  .داريممی  گرامی آنرا عزيز وماست که شدنی ان

  قيام اھالی کابل، روز شھيدان و آزادگانی يعنی روزروزاين ت که معتقد اس "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

اين .  استقبال مرگ شتافتندجانانه به  و نھراسيدندیاز قربان که در راه کسب آزادی و شرف و حيثيت انسانی است

  بدست آوردن آزادی با خط جلی و درخشان ثبتبخاطر تگی انسان از قيد اسارت و بندگی بحيث روز وارسروز

 راھی را که شھيدان قيام سوم حوت با خون خود سرخ کرده .تاريخ پرشکوه نھضت آزاديخواھی کشور گرديده است

قيام سوم حوت . اند، اينک روشنی بخش روندگان جنگ آزاديخواھی در نبرد بر ضد تجاوزگران ناتو و امريکاست

 متجاورين روس گرديد، طليعه دار مبارزات شرمساری، و سر افگندگیشکست،  منجر به ادامه اش در ساليان بعدکه 

  .  می باشد نيزضد امريکايی

  

  !١٣٥٨سوم حوت  باد خاطرۀ شھدای جاويد
  

  !مرگ بر متجاوزين شرق و غرب
  

  !زنده باد آزادی


