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  پورتال ۴٨شماره  اعالميۀ
 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

  ٢٠١٠ اپريل ٢٧
  

  ايادی ِدو روز منحوسھفت و ھشت ثور 
   در افغانستان غربرق واستعمار ش

  
ھفت و ھشت را به شدت محکوم می کند و ضد مردمی  ھر دو روز ضد  ملی " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

  . سال اخير ميداند٣٢ کليه بدبختی ھای اء دو را منشھرو 
 

 به )يک خلق افغانستانحزب دموکرات(مزدوران باند ، تحت رھبری مسکو اثر کودتايی ه ب١٣۵٧ھفت ثور سال در 
 اين مزدوران  قتل ھای دسته جمعی.ندتوحشی کم نظير و جناياتی بی پايان از خود به يادگار گذاشتقدرت رسيدند و 

 مبارزات وسيع و دامنه داری را جنايات عظيم و ھولناک خلقيھا و پرچميھا. ست آنھا قطره ای از بحر بيدادگریبيگانه
زنگ خطر رژيم اين خود بيدادگر را نويد می داد که مزدور و  دولتسقوط آن  که اشت ضد رژيم کودتا در قبال دبه

 به قصد چنان تکان دھنده بود که ارباب روسی برای نجات فرزندان نا خلفششيپور اين زنگ . کودتا را به صدا درآورد
وز آشکار مردم افغانستان بار با اين تجا. آوردنديورش افغانستان  بر ١٩٧٩ دسمبر ٢٧تاريخ به تسخير اين سرزمين 

 ١٩٨٩ فبروری ١۵دگر در يک جنگ تحميلی به مصاف دشمن شتافته و با قبول قربانيھای بی پايان سر انجام به تاريخ 
ن چنان سھمگين بود که در قبالش اين شکست متجاوزا. د بيرون ريختند را از خاک خو روسیآخرين عسکر متجاوز

  . آن امپراتوری نيز از شيرازه گسستاساس 
  

عربی، پاکستان و ايران در  از کشور ھای ه ای عد  با به رھبری امريکاکشور ھای غربی، ١٣٧١در روز ھشت ثور 
اسالم . ه کرسی قدرت نشاندندبونی آخرين مزدور روس گبعد از سرن را   اسالم سياسیيک تبانی مشترک دين فروشان

اسالم سياسی در جنايت و . غرب فرو ريختندجھانی ربوده و آنرا در پای استعمار  افغانستان را  مردمیفداکاريھاسياسی 
در  .  و خون ھزاران انسان بی گناه را مثل برادران خلقی پرچمی خود ريختندکوتاه نيامدهخيانت از خلقی ھا و پرچميھا 

ه و آن شھر زيبا به تل خاک و خاکستر بدل گشت ت ھزار از باشندگان کابل کشته شداثر جنگھای تنظيمی بيشتر از شص
 جنگساالران و تنظيم ھای اسالمی ھشت ثوری از ھيبت طالبان که ًابعد.  رفتءو مليارد ھا دالر ثروت مملکت به باد فنا

 با تجاوز امريکا بر خاک وطن در زير سايۀ بم افگن ھای . ندنوکران پاکستان اند، فرار را بر قرار ترجيح داد
 به نوکری، خيانت و در رأس ھرم سياسی قدرت نصب شدند و تا اکنون دوباره ، اين دين فروشان ياليزم امريکاامپر

  . ادامه می دھندخود وطنفروشی 
  

نظام ھای ضد ملی و ضد مردمی که از حمايت اجانب  معتقد است که "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال 
مردم افغانستان بار دگر از اين ميدان نبرد ظفرمند قد راست کرده آنگاه . اندبه شکست محکوم برخوردار است، 

  . تاريخ خواھند سپردزباله دانبه برای ابد جنايتکاران ھفت و ھشت ثوری را 
  

  ! و جنايتکاران ھفت و ھشت ثورنمرگ بر متجاوزا
  !زنده باد آزادی


