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   برلين-  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٣ اپريل ٢٧

  
  قاتالن ھفت و ھشت ثور، غافل از خشم خلق، ھنوزھم

  .دست امپرياليسم جھانی سته شريک  تباھی ملک و ملت ما ب
  

ده سال حيات ننگين خود شان، بلکه عامل ھمه بدبختی ھای چار شروع فاجعه ای ست، که نه تنھا عامل ١٣۵٧فت ثور ھ

 سال اخيری می باشد که خلق رنجديده و ستم کشيدۀ ما تحت حاکميت استعمار نوين و ارتجاع ھار تا به امروز، ٣۵

  . گردند متحمل می

انسان معيوب و ميليونھا افغان صد ھا ھزار ون کشته و ي قاتالن يک و نيم ميلامروز وظيفۀ ھمۀ ماست، تا پرده از چھرۀ

  .، برداريم"ديموکراتيک خلق" آوارۀ حزب به اصطالح

ضرباتی را که  باند خود فروختۀ خلق و پرچم بر پيکر جامعۀ ما وارد کرد، ھنوز التيام نيافته بود، که فاجعۀ ھشت ثور 

 از قماش ربانی، سياف، احمد شاه مسعود، گلبدين و باقی یه قدرت رساندن جنايتکاران رخ داد؛ فاجعه ای که با ب١٣٧١

بی وجدانان و وطنفروشان ساخته و پرداختۀ امپرياليسم جنايتگستر امريکا و با ھمکاری دولت جيره خور امپرياليسم 

وسيال امپرياليسم شوروی و  اين درست ادامۀ ھمان جنايات و کشت و کشتار ده سالۀ سکه. يعنی پاکستان، رخ داد

   .شده استديده کمتر تاريخ بشريت مانند آن در نوکرانش بود، که 

پس وظيفۀ وجدانی و مبارزاتی ھمۀ ما افغانھا ست تا راه ابرزنان و ابرمردانی را در پيش گيريم،  که با ھزاران آرزو 

خلق ما، قربانی اميال فاشيستی و ارتجاعی آنھا گرديدند؛ و راه مبارزانی را، که در راه در راه آزادی کشور و بھروزی 

حصول استقالل و شکستاندن زنجيرھای اسارت با مبارزۀ خستگی ناپذيردر نابودی امپرياليسم و ارتجاع از ھيچ نوع 

 ست که ھيچ قدرتی و با ھيچ اسلحه خشم خلق افغان سالح نيرومند مبارزه ای. فداکاری و از جانگذری دريغ نورزيدند

  .نمايدای نمی تواند  جلوش را سد 

فقط حس وطندوستی و درک مسؤوليت در برابر خلق است که می تواند . بدبختيھای مردم ما بيرون از حد و حصر است

  .ملت ما را به راه آزادی رھنمون گردد

چ گاھی نه خود گريسته و نه به ديگران توصيه می نمايم اين سرودۀ غم انگيز موافق نيستم و ھيھرچند با راه حل شاعر 

تا زانوی غم در بغل گرفته، گريه نمايند و با صراحت اعالم می دارم تا در عوض گريه عزم مبارزاتی مان را جزم 

از  بھشت موعود را بسازيم، ب،، از کشورخونين پيکر خودھاان و نابودی ايادی خود فروختۀ آننموده با اخراج اشغالگر

  : توجه شما خوانندگان گرانقدر را به اين  ويديو که بيانگر تباھيھا و بدبختيھا ست، جلب می کنمھم  
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