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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

۴/٢٧/٢٠١٠  
  
  
  

  سسه شدخيانت و وطنفروشی مؤ)   اپريل٢٧ ( ثور٧
  جنايت و انسان کشی پيشه شد)  اپريل٢٨( ثور  ٨

  
  

ميراث خواران ھر دو جناح سرخ و .  ھن فروشی و انسان کشی بود ثور اوج خيانت، مي٨ و ٧ دو روز سياه 

 یخود را به ارث برده و آنرا مو به مو عملۀ فروخته شد ضد انسانی  رھبران لکرد وطنفروشی و عم، بزس

 پرچمی و وحشيان تنظيمی برای قرن ھا جبران ناپذير - ضربات خيانت و جنايت خون آشامان خلقی.  نمودند

  .خواھد بود

  

 را ١٣۵٧ ثور ٧راه انداختن کودتای خونين و ضد ملی به ھدايت کی جی بی، خلقيان و پرچميان روز ه ا بب

  ازين روز به بعد، افغانستان روی آرامش .معرفی نمودندسرآغاز ھمه بدبختی ھا، خيانت ھا و ميھن فروشی ھا 

ياليسم ًد را کال در اختيار سوسيال امپر اريکۀ قدرت، خوبهسران خلق و پرچم برای رسيدن .  را ديگر نديده است

 پرچمی را در لبۀ پرتگاه سقوط قرار –خلقی خيزش ھای ملی و مردمی، نظام  و تمقاوم.  شوروی قرار دادند

.  سوی مسکو دراز کردنده  بء پرچمی دست التجا–برای جلوگيری از نابودی حتمی، خاک فروشان خلقی .  داد

ًفغانستان به خاطر حفظ سلطۀ مزدورانش که بعدا شکست نظام دست نشانده ھمان بود که تجاوز شوروی به ا

 را به روی یانھدام امپراتوری شوروی را در بر داشت، دروازۀ خيانت و ميھن فروش کابل و سرانجام مسکو در 

ی ه ئخاک فروشان حرف  ثور مبشر دوکتورين خاک فروشی ٧واقعيت روز در .  کليه مزدوران آينده باز کرد

وری اجانب مباھات می کنند، خواه آن شخص ببرک باشد يا کرزی، خليلی باشد يا سياف و دگرديده که به مز
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 در افغانستان آغازيدن گرفت که تا عناصرفروشی ميان بی وجدان ترين سر از ھمين روز مسابقۀ وطن.  ربانی

   .حال به شدت خود باقی است

 

، وحشت، درنده خوئی، ١٣٧١ ثور ٨ان و ايران به کابل به روز با داخل شدن وحشيان تنظيمی ساخت پاکست

مذھبيون حيوان صفت سنی و .  حيوانيت، کشتار، بی ناموسی و غارت گری به يک حرفۀ مقدس مبدل شده است

شھرت جھانی يافته و اوت و بی رحمی اين گروه دزد و ناموس فروش قس.  آسمان رحم نکردندشيعه به زمين و 

انسان سوزی حزب وحدت، ويرانگری .  باقی خواھد ماندبرای ابد ان در صفحات سياه تاريخ کشور نام اين نا کس

حزب اسالمی، آدم خوری دوستم،  قسی القلبی اتحاد اسالمی و شورای نظار و خيانت و منافقت جمعيت اسالمی 

جنايت و خون به بعد، ازين روز .   ثور را يکی از زشت ترين روز ھای تاريخ کشور معرفی نموده است٨روز 

  .ن مذھبی قرار گرفته استتالن و منافقاشيوۀ کار قاريزی طور دايم  جزء 

  

 عالوۀ خيانت جواسيس سوسيال امپريالسيم به .   سرنوشت کشور ما را به بدترين وجه رقم زد ثور٧کودتای 

حالت .   افغانستان گرديدندشوروی به ميھن و مردم، خود زمينه ساز ظھور وحشيان اخوانی و تجاوز اجنبيان به

 .   ثور است٧کنونی ھم زادۀ خيانت و اعمال ضد ملی مبتکرين کودتای سرخ 

  

  

    


