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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢٧
 

   ثور٨ و ٧روز ھای وحشتبار 
ند و کشتند و  ، مزدوران روس فاجعه آفريدند و کشور را به سوی نيستی سوق داد١٣۵٧ ثور ٧ سال قبل به تاريخ ٣٨

وحشيانه به کابل داخل شدند و اين و ايران ، مزدوران جھادی پاکستان ١٣٧١ ثور ٨ سال قبل به تاريخ ٢۴.  برباد کردند

بربادی اول از خيرات سر . شھر  را به ھدايت آی اس آی به ويرانه تبديل کردند و ده ھا ھزار تن را به ھالکت رساندند

 مقامامروز افراد ھر دو گروه جانی در ". محمدی"د و بربادی دوم از برکت اسالم ناب سوسيال امپرياليسم شوروی بو

  .ھای مھم نصب شده اند و به ريش مردم  می خندند

ھر دو ويرانگر و . ھر دو قاتل اند:  پرچمی و جھادی وجوه مشترک فراوان دارند–دو گروه ناموس فروش خلقی 

.  افراد ھر دو گروه جواسيس اند و ھر دو گروه ميھن فروش و خاک فروش اندھر دو مزدور بيگانگان اند و. مخرب اند

روی ھمين داليل بود که اين مزدوران کشور را به تباھی کشانيدند، صد ھا ھزار تن را قتل عام کردند و ميليون ھا تن 

 پرچمی و جھادی در پھلوی ھم نشسته و در خدمت –که، حال خاينان خلقی  عجب اين. در ساختنده ديگر را آوره و در ب

  .دولت مستعمراتی ساخت امپرياليسم امريکا با ھم تشريک مساعی می نمايند

اگر با يکی ازين حيوان صفتان مواجه .  حياء، شرف، عزت و آبرو از افراد اين دو گروه ناموس فروش پريده است

من فرقی بين ترکی و . د که چرا نگذاشتيد که آنھا بيشتر می کشتتد و ويران می کردندشويد، شما را مالمت می ساز

اين ھا . مزاری، بين امين و سياف، بين ببرک و احمد شاه مسعود، بين گلبدين و نجيب و بين کشمند و محقق نمی بينم

  .خيانت، خيانت و سرانجام خيانت به ميھن: خصوصيات ذھنی مشترک دارند

ًبعدا به اثبات رسيد، پرچميان به شورای نظار و جمعيت اسالمی ربانی پناه بردند و خلقيان ھم به گلبدين و که   طوری

 پرچمی در زير بال و حمايت ويرانگران جھادی قرار گرفتند تا جنايات شان –ويرانگران خلقی .  آوردندیسياف رو

ً غرب به داد شان رسيد و از قھر و انتقام ملت عجالتا در امان باالخره امپرياليسم. مخفی بماند و کسی به آنھا آزار نرساند

  .که مردم بر نوشت خويش حاکم شوند و خون آشامان حرفه ئی را به چوبۀ دار آويزان نمايند شان ساخت  تا زمانی

  . جستی، آخر بدستیبار جستی، دو بارملخک يک 

  

    

 


