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  ثور محکوم است٨ و ٧ھای وحشت روز

 
 ثور ٨ و ٧بار ھای جنايت روز"ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "پورتال ضد استعماری و ضد امپرياليستی 

جای تعجب .   چند دھۀ اخير لعنت می فرستدیھان کشتارھا و برباديرا به شدت محکوم نموده و به عامال

 و قوای غرب از حمايت کامل امپرياليسم  ھردو، ثور٨ و ٧ھای وحشت که عامالن جنايات روز اين

  .  به جوالن خود ادامه ميدھندزير سايۀ آنھا، ند و اردارکار ناتو برخوتجاوز

که در داند،  می یشرايط ناگوار اقتصادی و اجتماعيخاندان طالئی را زمينه ساز  ،پورتال قبل از ھمه

کاری  بد ھا وءی مرتکب خطائ خاندان طال اگر.خود انسان ھای ضد ملی و ضد مردمی را پرورش داد

ه  و کشور بنداستعمار به آسانی ظھور نمی کردگان پرورد نمی شد، دستاريخی در حق مردم ماھای ت

  .سوی  نابودی و نيستی نمی رفت

عده ای از حرامزادگان ين روز ادر.  فراموش نمی کنندمردم ستمکش ما ھرگز روز سياه ھفت ثور را

سرنوشت کشور را تا امروز  شبار  که نتايج مصيبت، کشانيدندیسوی بربادی متداومه کشور را ب ،تاريخ

فرزندان   . کشتند، پوست کردند و دريدند،"خلق" زير عنوان ،ھای افغانستاندشمنان خلق. رقم زده است

و بر تارک پر افتخار ھندوکش فروختند  سوسيال امپرياليسم شوروی بهناخلف خلق، افغانستان را دربست 

ر خدمت استعمار سرخ قرار المان روم دو خود مانند غ بردگی و انقياد را بر افراشتند» پرچم«و بابا 



 سوسيال امپرياليسم شوروی، زمينه را برای تجاوز ويرانگر اعمال ضد بشری خلق و پرچم و .گرفتند

  .تجاوزگران پاکستانی، ايرانی و عربی با حمايت امپرياليسم امريکا مھيا ساخت

 را سرنوشت ساز کشور شانفرو و دينفروشانيھنم ھشت ثور ھست و بود کشور را برباد داد و روز

 شرف و آبرو برای مردم ما باقی  و جواسيس ايران و پاکستان تيکه داران دين،چھار سالبرای .  ساخت

 ھزاران صفحه در مورد ،ھای حقوق بشرسازمان.  را ھم بی آسيب رھا نکردندنده ای ب و جنندنگذاشت

  . اعمال ضد انسانی رھبران جھادی تحرير کرده اند

 و تجاوزات متداوم امپرياليسم امريکا و ناتو را سبب جنايت، مصيبت حاکميت طالبانحشت و ون خدايا

ھا سال ديگر به ، افغانستان عقبمانده را صد)طالبان (شش سال دورۀ تاريک سپاھيان جھنم.  گرديده اند

دانند که  به استثنای چند ھرزه و لوده، ھمه می. شد عقب برد و زمينه ساز تجاوزات غرب به خاک ما

  . نده ابر سر مردم و مھين ما آوردرا  چه بالئی "متمدن"امريکائيان و اروپائيان 

از برکت روزی را که مزدوران خلقی و پرچمی با به راه انداختن خيانت و ميھن فروشی آغاز کردند، 

    .تا امروز ادامه دارد حرامزادگان تاريخ، اين


