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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  داکتر رحيم آذر

  ٢٠١١ اپريل ٢٨

  

  مد ھای خونين آنو پيا  ثور٧سياھروز 
  

بيش . دانستور آغاز تجاوزات متعدد بر کش سر يست که می توان آن را  روز سياه و تاريک١٣٥٧ ثور ٧سياھروز 

از سه دھه از اين روز سياه و خونبار می گذرد، ھنوز کشور ما در خون غوطه ور است و از آن زمان تا به حال 

  .مردم کشور ما آسايشی به خود نديده اند

 سگ صفت و شيطان خصلت در ھر دوره با زمامداران خونخوار و دست نشانده ، پرچمی ھای شرف باخته–خلقی 

ھمراه و ھم نوا بوده، طبق سرشت شان ھرنوع ستم و بيداد گری و تجاوز را بر ملت ستم ما کشور برای بربادی 

  . کشيدۀ کشورما روا داشته اند

تھی چنان  راوطنفروشان و نوکران سرسپردۀ اجنبی با قتل عام بی گناھان  و روشنفکران و مردم مدبر،  کشور

. امروز کشور ما در بد ترين وضعيت قرار دارد. يده می شودامروز به وضاحت دی زيانبارش  ھاهساخته که نتيج

مھاجر وبی ديگر  مليون افغان ١٠و ھم چنان بيش از   تن کشتهيک مليون بيش از ، کودتادی خونينبه دنبال آن

  .شده انددر داخل و يا خارج سرپناه 

ھا جبران آن می تواند يک ربع وارد آمده است که تنزير ساخت اقتصادی کشور بر خسارات جبران ناپذيری چنان 

  . قرن زمان ضرورت داشته باشد

 جباران زمان می چنانچه ھم اکنون . استن کشور در حلقۀ اشغال و انقياد در آمداولين و عمده ترين پيامد آن فاجعه 

ھستند ھم اکنون کسان و نيروھائی که ازاشغال ايند، خواھندمرام خود ار با زور و جبر بر مردم اين کشور تحميل نم

چشم پوشی  ان نظامی ناتو و ايساف و کشتار بی رحمانۀ اھالی ملکی به دست آنھا، خاينانهکشور ما توسط متجاوز

  .می نمايند و با کمال بی تفاوتی از کنار آن می گذرند

در چنين شرايطی حمله به جان  با ارتجاع استعمار که می داند در کجا بايد ضربت خود را وارد نمايد در ھمسوئی

ه برا خانه نشين و حق تحصيل شان را آنھا تن از  ھزار ٧٥ و را روی دست می گيردزان اين سرزمين ودانش آم

  .می نمايدبھانه ھای متعدد از ايشان سلب 
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ارجی و داخلی ھيچ سردمداران خ. چھره ھای واقعی اين برگزار کنندگان دموکراسی امريکائی را بايد خوب شناخت

نوع ضرری را متحمل نمی شوند فقط مردم رنجديدۀ افغانستان است که قربانی بازی ھای سياسی و اقتصادی آنھا 

  .می شود

اين ھمه مصيبت بر سر .  شان بازی صورت بگيردنگذارند تا بيش از اين با سرنوشتو  مردم ما بايد ھوشيار باشند

  . پرچمی شان بوده و است– امپرياليزم و نوکران خلقی تجاوز سوسيالۀ ملت افغانستان نتيج

   پرچمی –رين بر جنايتکاران خلقی و نفمرگ 

  مرگ بر متجاوزان و مزدوران داخلی شان

   زنده باد آزادی


