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:ببرک نوری  
  پاريسدرتخت تاج و  بی  شاه شجاع

 
 کشور به ياد می  ثور را در تاريخ٨ و ٧ روز ھای سياه ۀدر آوانيکه ملت اسير و ستمکش افغانستان خاطر

 پرچمی و دست نشاندگان ويرانگر ايران و پاکستان  لعنت می فرستد، –آورد و به ميھن فروشان خلقی 
نوع ليبرال اند که از کنج و کنار دنيا سر بلند کرده و برای بی قدرت مردم ما شاھد ظھور شاه شجاع ھای 

 پاکستانی حضرت صبغت هللا مجددی را ھم از شاه شجاعالبته که مردم مظلوم ما . استعمار عربده می کشند
 . ياد نبرده اند

 
وردن مقامی سخت تالش دارند که استعمار آنھا را در آغوش آدست ه شاه شجاع ھای بی قدرت به آرزوی ب

يک تعداد ازين گروه ميھن فروش که ساليان طوالنی ايدئولوژی .  شان را بدھدپستی بگيرد و پاداش 
تاج و شاه شجاع ھای بی  .   مقربين استعمار شدندء به ھدف رسيدند و جز، ميکردندمترقی را با خود حمل

آسانترين طريق .  د که ازين در ماندگی رھائی يابنددر تالش ان خود را بی کس و بی يار  می بينند و تخت
نھم اگر پناه بردن به خود استعمار است، آ از  نگاه اين فضله ھای گوسفند،  و منزلت نزد استعمارقرب

  .التفاتی به ايشان صورت گيرد
 

.  داند امريکا دفاع می کند و آنرا برای افغانستان مفيد می) پايگاه ھا(ببرک نوری از استقرار مراکز نظامی 
می گويد، پس چرا بايد صرف ببرک روسی را به خاک فروشی متھم کنيم؟  آيا فرقی چنين اگر اين کودن 

 مراکز نظامی سوسيال امپرياليسم شوروی در افغانستان و دفاع شاه شجاع  ی از تداومبين دفاع ببرک روس
ببرک روسی  اما تشنۀ قدرت در استقرار مراکز نظامی امپرياليسم امريکا وجود دارد؟  تاج و تختبی 

تاج و شاه شجاع بی (ورد و نوری سفله  آمداخالت امپرياليستی را برای حقانيت ادعای خود بھانه می
چرا بايد صرف .  ورد آفتار ابلھانۀ خود دليل میگداخالت ايران و پاکستان را برای ثبوت ھم م) تخت
 ھا گلهخاين و ميھن فروش بدانيم در حاليکه  و دست نشاندگان پاکستان و ايران را ھا پرچمي– ھاخلقي

  ن ندارند؟   ديگر نوع نوری ھم دست کم از گماشتگان روس، ايران و پاکستابانديست ھایانقالبی کاذب و 
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  فرق در کجاست؟ 
  

نوری سفله در آخر .  واعمال ضد ميھنی خويش نادم گشتخر عمر از جفای روزگار  ببرک روسی در آ
از در آخر عمر ببرک روسی .   به اعمال ضد ميھنی خود فخر می فروشد وطن فروش شده وعمر
برای پشتيبانی از استعمار نوری سفله در آخر عمر .  کشيد  قوله می اربابان خود در کريملين مردیناجوان

ببرک روسی در آخر عمر خود را نزد ملت .  کند  و به اربابان استعماری خود مباھات میزوزه می کشد
و خاک فروش   ء بی حيا در آخر عمر نوری سفله و ياران لوده اش خود را.خويش خجل و سرافگنده يافت

سی ايدئولوژی و جھان بينی خاص خود را داشت، اما نوری سفله و ياران لوده ببرک رو.  تبارز می دھند
  .  اش فاقد ھر گونه بينش و دانش اند

 
ی وطن دوستی داشت و چه دروغين ادعا ھا.   شناخته اند رااوبايد بداند که مردم چھرۀ واقعی سفله نوری 

 که امروز دتصور نمی شو.  موده بودرائی نآ ضد يک خاين ديگر به اسم قوی کوشان صف هچه دروغين ب
فرقی بين ببرک نوری و قوی کوشان و ياران او باشد ولو که صد ھا بار ديگر ھم عليۀ افغانستانی ھای بی 

تواند مانند التی  نوری فقط عاشق گفتار بی محتوای خود است و به اين عقيده است که می.  ھويت بنويسد
بعيد .  ا به خود جلب کند و يا اينکه صاحب چند تنگه گردد نيرو ھای تجاوزگر ره توج١٩ھای قرن 

در زير يک چتر به عمليات مشترک ضد ميھنی نخواھد بود که دو دشمن قبلی يعنی افغان جرمن و خاوران 
  .اقدام نمايندو ضد مردمی 

  
شود و تواند که صرف يک انسان شريف   انقالبی باشد، اما میتانوری سفله بايد بداند که ضرور نيست 

 آزار صد ھا مرتبه یيک انسان نجيب و ب.  نسبی شريف باقی بماند و به مردم و ميھن خويش خيانت نکند
با دفاع از تداوم مراکز نظامی .   ضد ملی برتری داردنسبت به يک انقالبی کاذب و ملی گرای

اکستان قرار گرفته  پرچميان، طالبان و مزدوران ايران و پ، ببرک نوری در رديف خلقيان،امپرياليستی
  . است

  
گفتار ھای .  خواھد  شھامت، پايداری، استقامت و شرافت  می،  نوری سفله بايد بداند که وطن دوستی

او را در واپسين سال زندگی اش خوار و ذليل در اجتماع معرفی   و اظھارات ميھن دوستانۀ تصنعیکاذب
 خويش را باز يابد و منحيث يک شرف از دست رفتۀتواند  برک نوری می  تا بسيار دير نشده، ب.کرده است

می ي و اخالف خود را از سرشکستگی دابه پايان برساند "حرمت"چند صباحی را با "  عاقل"ريش سفيد 
 . ھميشه فرزندان  ببرک کامل اندفرزندان ببرک کارمل برایداند که  میسفله  نوری  .نجات دھد


