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   هفت و هشت ثور عامالن باد برنفرين

  
 از جانب ديگر گورستان قرار گرفته،  تهاجم آزمندان تاريخ طرف مورداز يک به شهادت روزگار، اگر افغانستان 

ستعمار غرب برچيده  بساط ا،انگليسد از سه جنگ تجاوزکارانۀ بع همان قسمی که .بوده استنيز امپراتوريها 
تجاوز مستقيم شوروی چون . زه گسست از شيراه بود،زد افغانستان ه اشغالدست بنيز که استعمار شرق  ،گشت
اران روس در گام نخست با کودتای ذگ سياست، نمود  ناممکن می بنا بر عوامل بين المللیسلطنت در زمان سابق
 تا توسط او نوکران خلقی و پرچمی خود را در ،نددقدرت نشاناريکۀ به  محمد داوود را ١٣٥٢  سرطان٢٦

 ، و غافل  سردار خودسرن، عليِهان و پرچميا کودتای خلقي١٣٥٧ ثورمهفتبتاريخ . دنسامانۀ دولت جابجا نماي
را و وطن مردم  هم و   خود گرديدهاینديشی  نيمآلو  ها سفاهت قربانی داوودطی آن هم، که صورت گرفت

  . که تا هنوز مصيبت می زايد، ساختعه ایفاج دستخوش
و  تقديم ديو سرخ ه دو دست وه گذاشت بق اخالصط  را دراستقالل وطن نوکران روس،  ورثبا پيروزی کودتای 

ظالم  که در مقايسه با آن تمام مبرپا کرد، بی پايان توحشی کم نظير و جناياتیاين کودتا  .نمودندسيهکار روزگار 
کران تا کران کشور را درنورديد و ، ضد تجاوز ديری نپائيد که جنگ عادالنه اما  .رنگ باختاستعمار کهن 
در ازای سرانجام استقالل افغانستان .  بيانداخت لرزه بر اندام استعمار شرق جنگ کبير ميهنی سيل خروشان

  .  حاصل گرديددی کشور،اتخريب زيربنای اقتصو ليونی يون افغان، مهاجرت های مخون يک و نيم مل
 در  و ايران پاکستان، غربی، عربیممالک. سقوط کردوسی رآخرين حکومت دست نشاندۀ  ١٣٧١هشت ثور در 

 حاصل آن ، با اين توطئۀ عظيم فروشان،  اسالم. قدرت نشاندندشان را به مصطبۀدين فرو،  مشترک يک تبانی
هزار ر اثر جنگهای تنظيمی بيشتر از شست  ب.ند و جانبازيهای مردم افغانستان را به باد فنا دادهمه فداکاريها

.  ثروت مملکت نيست و نابود گرديدبدل گشت و مليارد ها دالر، آن شهر زيبا به تل خاک مالک شدنده یکابل
 ميدان را رها کرده، نوکر پاکستان و غرب و عرباز هيبت طالبان  ، کهجنگساالران و تنظيم های اسالمی

خيانت و نوکری، به امروز و تا به  دوباره بر گشته ،امپرياليزم امريکاهوائی قهار قوای   حمايتدر بودند،
  . ادامه می دهندوطنفروشی 

  
 است و نوکران اجنبیمحکوم به شکست تجاوز هر  که  يقين دارد"افغانستان آزادـ ـ آزاد افغانستان"پورتال  

 سرانجام ، که خلقيها و پرچميها و اسالم سياسی ريختانده اندیحقخونهای نا. ندارند ،گورستان تاريخراهی جز 
صادر در بارۀ شان  خود را که محکمۀ بيرحم  تاريخ ، حکم قطعی،  بدانندجنايتکاران. خواهد گرفترا شان دامن

   !!!!ساخته است
  

  !!! هفت و هشت ثورمرگ بر جنايت آفرينان


