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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٨
 

 ت ھفت و ھشت ثوراسالگرد جناي
 وصيات مشترکايندو روز سياه خص. شود  ثور در ذھن مردم ما احياء می٨ و ٧بار ديگر خاطرات شوم و ضد بشری 

در ھر دو روز قتل عام مردم جزء کارنامۀ . در ھر دو روز مزدوران اجانب در مسند قدرت قرار گرفتند.  دارندزيادی

  .سسه شدؤسياه نظام ھای خونخوار قرار گرفت و در ھر دو روز ويرانگری و حيوان صفتی م

سوی تباھی بردند که تا امروز نتايج مصيبت ه  ب ثور  افغانستان را٧ پرچمی به ھدايت مسکو در روز –مزدوران خلقی 

مزدوران خلقی و پرچمی، دو دسته کشور را به سوسيال امپرياليسم شوروی تقديم کردند تا چند . را تجربه می نمائيم آن

در جريان . روزی خدمت گذار مسکو باشند و نقش  خاندان غدار نادری را در مرحلۀ ديگری از تاريخ بازی نمايند

.  ديگر از کشور فرار کردند پرچمی صد ھا ھزار تن نابود شدند و ميليون ھا نفر–ه سال حاکميت قصابان خلقی دچھار

دورۀ عيش خلقيان .  پرچمی با  تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان به اوج خود رسيد– جنايات خلقی ًخاصتا

الکن دزدان .  به اثر ضربات کوبندۀ مردمی به ديار عدم فرستاده شدندًکه بعداده سال ادامه يافت  چھارو پرچميان 

جھادی و اخوان الشياطين ھمراه با توطئه ھای امپرياليستی نگذاشتند که انقالب مردمی و ملی به راه راست رھنمائی 

ستان به اثر خلق  ثور زائيده شد و افغان٨ھمان بود که جنايت . شود و کشور را به سوی آزادی و استقالل سوق دھد

اين مرحلۀ اول تسلط امپرياليسم امريکا به افغانستان بود که با ظھور و . وحشت جانيان اسالمی به ويرانه تبديل گرديد

بی ناموسی و ويرانگری . ھشت ثور، وحشت وحشيان اسالمی را به نمايش گذاشت. زوال طالبان به مرحلۀ تکامل رسيد

 و اصول یزن ستيزی به اوج خود رسيد که با قتل فرخنده خط مش. ه حساب رفتب" جھاد"يک امر عادی و دست مزد 

  . اساسی اخوان الشياطين را  به مردم بی پناه افغانستان  شناساند

 پرچمی را با اخوان الشياطين و –امروز کشور ما،  ائتالف مزدوان خلقی . نتايج نکبت بار ھر دو روز سياه ادامه دارد

 اين نظام کثيف را نابود سازند و از نو يک نظام تاوجيبۀ ھر فرد با وجدان اين است . ربه می کندحلقۀ غالمان غرب تج

  .مردمی را پايه گذاری نمايند

  

 

 

 

 


