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

  
  .آزاد ل

  ٢٠١١ اپريل ٢٨

 

 ھفت و ھشت ثور
 

اين  تو سط يک مشت اجيران خود فروخته و بيگانه منش  در کشور عزيز  ١٣٥٧ ثور ٧کو دتای ننگين و شرم آور 

مانه به نام گذاری آن به کاران گرداننده آن بيشر انسانھای مظلوم ما پياده و خيانت ۀحمانا کشتار بيرميھن آزادگان ب

  .  نمودندانقالب بر گشت ناپذير افتخار

سی در فضای کشور ما و غرش تانگ ھا در جاده ھای پايتخت  ھواپيما ھای روشروع اين حرکت شوم که با پرواز

 استبداد ووحشی گری را در وطن ما ھموارنمود و چنان وحشيانه به کشتار ، ارتجاعآغاز شده بود گليم شوم و سياه

 گروھی که خودرا حزب دموکراتيک .داختند که قلم از نوشتن آن عاجز استرزندان صديق و راستين اين ملت پرف

ان اصلی خود شکل جداگانه به باداره چم که ھر کدام شان ب خلق و پرخلق می ناميدند از دو شعبه خيانت کار

 متشکل و بعد از رسيدن به قدرت و تاراج دارائی ھای ،شوروی بستکی کامل و حلقه غالمی را در گوش داشتند

ا بفرستاده و مردم زندانھا را از خلق مظلوم ما پر و مبارزان آگاه و جان به کف را جوخه جوخه به چوبه ھای دار  

 به ند که از آن بابتفعين شرف انسانی را سوراخ سوراخ نمودمرمی ھای داغ مسلسل ھای شان سينه پاکان و مدا

  .ھزاران ھموطن ما در گور ھای دسته جمعی تا امروز خفته اند

بدون تحقيق و يا  زندان ھای مخوف اين جانيان وحشی و خدمت گذاران امپرياليسم از مردم شريف ما پر و اکثرا 

ن خون آشام درنده چند بار ھم گفت که ما فقط دو مليون نفوس  ايۀسان از بين رفتند و امين سفاک و دارو دستپر

 مردم شجاع و ۀدانست ھم  بلی اين بی وجدان فقط دو مليون نوکر الزم داشت و بس و می.درين مملکت ميخواھيم

  .دلير افغانستان تا آخرين رمق حيات در مبارزه شان برای نابودی  کامل آنھا دوام داده و از پا نخواھند نشست

ور استعمار ھم  برای بقای خود محو کامل توده ھا را در نظر داشت و از ھيچ نوع پستی و خاين سگان پليد و الش 

شھر ھای کشور پر شدن زندان  کشتار و خون ريزی قريه جات و –مردم ۀ  زنجير و زوالن.بی وجدانی دريغ نکردند

 اطر تداوم و بقای خود انجام دادند تا چند صباحی بهخه شتناک از شريف ترين مردمان ما ھمه را  سفاکانه بحھای و

کند  نه چند خاين  ن سر نوشت میيفزايند اما غافل ازينکه اين ملت است که تعيطول عمر ننگين و شرم آور خود بي

  . به  ملت
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اختن  به تعزير ھمديگر و زندانی سدخاطر خوش خدمتی به باداران شان شروع نمودنه و بعدا اين سگان ھر جائی ب

اما اين .... طرف مقابل تا در تاراج ھستی ملت و کشتار  مردم شريکی نداشته باشند و خود يکه تاز ميدان بمانند 

استه بود و سر انجام گليم سياه شان  ملت به پا خچهانگان دوامی نداشت خود نمائی و نمايش قدرت کاذب به نفع بيگ

به  مردم به شکل و شمايل ديگر ۀار و در خدمت دشمنان سو گند خوردجمع و اين چوچه سگان به ھر کشوری فر

  .ئی و اروپائی قرار گيرندمورد لطف باداران جديد امريکا تا باشد .خيانت خويش دوام دادند

 پيکار و جان دادن فر زندان ملت در راه نابودی اين حزب غدار و خون آشام و حاميان بين المللی شان باعث شد تا 

 آی بر سر قدرت آيند و مردم ، اس، ای  و آی، آی، خور و اجير وابسته با ھمکاری و پشتيبانی مستقيم سیچند مفت

 پنداشتند که ديگر ازين  ثور٨ رھبران جھادی در –  علمای دينصاف دل و خوش باور ما با آمدن يک تعداد از

سفانه اينھا تاجران دين و  أ مت.ھند شدبسته و آرامش کامل و زندگی بھتر را نصيب خوابرکشور بد بختی ھا رخت 

به چوکی ھای دولتی نصب شدند و بعد از  به شکل و شمايل ديگر زير عبا و قبای دينکه نوکر ھای استعمار بودند 

و شوم ھمان اعمال ننگين   زندگی و دارائی مردم شريف ما وۀ به چپاول باقيمانددمدت کوتاھی اينھا ھم شروع کردن

  .را بدون تفاوت تکرار نمودند ھامی چخلقی و پر

بانی ھای بيشماری ازين ملت مظلوم گرفت وحشت و بربريت آنھا ب قر آنھا زير ھدايت دين و مذھۀکشتار بير حمان

 پادشاھی بود وآخرين شاه آن دوره ٨دوام داده شد و تنھا شھر کابل دارای ) اسالم من بھتر از اسالم تو است(زير نام 

که با پا بوسی اربابان جديد خود را زنده نگھداشت چون آنوقت يک تعداد جانوران وحشی خوجه ئين ربانی بود 

  .ديگر را استعمار جديد زائيد تا بر سر نوشت اين ملت حکومت کنند

سی و اجيران پاکستانی و انی ھا و بی ناموسی بوت پاکان روبی وجد،  وحشی گری ھا،اين ملت قر بانی تمام مظالم

  پند  تا نسل آينده از آنھاباشد. می باشديخ ما  صفحات سياه و تاريک تارۀياد آورنده  اين نوشته ھا ب.ايرانی گرديدند

تکيه بر بازوی پر با ی که باشد نخورند و ئستان را در ھر لباس و قبافريب وطن فروشان و بيگانه پرگز گرفته و ھز

دھند  کشند و قر بانی می از سی سال است زجر میکه اضافه تر  ی اين ملت زجر ديده رائتوان خود به سوی شگوفا

  .و ھنوز ھم دوام دارد ھمراه باشند

 

 می نشست ماستـــام عظيـــمد قيآيش ـــپ
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