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

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

  
  ضل بيگیااحمد ضيا ف
   2008 اکتوبر 7همبورگ، 

  
  

  منحوس به تقريب هشتادمين سالروز تولد
  

  يک نوکر روس
   

  "ببرک کارمل"مشهور به 
  

های انترنتی پرچميها، و از همه سايتمطلع گشتم، که " غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف" اعالميۀ پورتال از طريق
" نوکر سر سپردۀ روس"، اين "ببرک کارمل"، ميخواهند هشتادمين سالگرد تولد منحوس "اصالت"اولتر  سايت 
  .سری بدان سايت زده و گوشه های مربوط را از نظر گذشتاندم. را تجليل کنند
جامد فکر اين سايت مزوران،  آگاهانه می خواهند که خود و خلق خدا را بفريبند که گويا ببرک شياد گردانندگان 

  .در اين همه قتل و قتال فراوان و ويرانی بيکران ميهن سهم نداشته، بودای بی ضرری بيش نبوده است
تجاوزين روسی، همزمان به بر همۀ هم ميهنان ما هويداست که ببرک شياد ، سوار بر ميلۀ تانک های روسی با م

اين نوکر روس نه تنها آتش جنگ را بر افروخت، بلکه خون بيشتر از .  وارد کشور شد1979 دسمبر 27تاريخ 
مزدورمنشی و ديده درايی را چنان " اصالت"سايت . يک و نيم مليون افغان را در پای خوکان روسی نثار کرد

ملی، سياسی، "سی و جنايتکار بی نظير عصر را، شخصيت به اوج رسانيده که ببرک مزدور، اين دلقک رو
: خوانده، اضافه می کند که ..." رهبر زحمتکشان افغانستان، بزرگمرد تاريخ افغانستان، فرزند صديق مردم و 

  ."ما بايد به ندای بر حق مادر وطن پاسخ قاطع و جواب صاف و روشن بدهيم"
ن خلقی ـ پرچمی که در قدوم روس تجاوزگر خون صدها هزار  وطن آنست که اين جنايتکاراندای مادر! آری

هموطن خود را ريختند و وجب وجب خاک پاک وطن را به خون بيگناهان شستند، به پای ميز محاکمه کشانده 
شما ملت خود را زير ! ای پرچمی و ای خلقی نمک حرام!  ای فرزند ناخلف:مادر وطن فرياد می زند که. شوند

بادار روسی تان در همکاری با شما بيشتر از ده سال بر سر و روی من بم . ايمال کرديدسم ستوران روس پ
و ! از شرم آب شويد! خجالت بکشيد. ريخت و فرزندان مرا به شهادت رساند و کاشانۀ شان را ويران ساخت

 و شما را برای هميشه يقين داشته باشيد که اين خون های نا حق که شما ريخته ايد، بيخ و بنيان شما را بر می کند
  .به زباله دان تاريخ می سپارد

  :ادامه می دهد که " اصالت"
  ."هزاران فرزند به دنيا نيامدۀ اين سرزمين آزادی شان را از بازوان و انديشه های ما می خواهد"

 خود و بر حکم انديشۀ هزاران هزار فرزن به دنيا آمدۀ اين سرزمين را شما خلقيها و پرچميها بدست کثيف! بلی 
خون هزاران افغان در بمباران هرات، . تان به قتل رسانيديد، چه رسد به آن فرزندانی که هنوز به دنيا نيامده اند

از پوليگون . به دست شما و بدست بادار غدار تان ريختانده شد... کابل، جنگ ژوره، جنگ جالل آباد، کنر ها و 
 78قبرهای دسته جمعی که اينک تعدادشان به .  دسِت پسِت شما بلند استپلچرخی هنوز فرياد هزاران شهيد

سلول های زندان پلچرخی و زندانهای واليات . رسيده است، شاهد بازوان ويرانکار و انديشۀ نابکار شماست
کشور که در آنها هزاران فرزند اين سرزمين به جرم وطنخواهی، وحشيانه شکنجه شدند و به شهادت رسيدند، 

اسداهللا سروری اين جالد زمان کارمل، خودش به قتل هزاران بيگناه . نگ ابدی به دامان شما و کارمل شماستن
 افغان بی گناه را به 16000اعتراف می کند، همچنان که نجيب گاو در زمان تصدی رياست اکسا و خاد خون 

  .گردن گرفته
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يکی از گور های دسته جمعی دوران 

   در بدخشانخلق و پرچم حکومت
خلق و پرچم  يکی از گور های دسته جمعی دوران حکومت

  در کابل
  

" ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"را از نظر خوانندگان ارجمند پورتال " سليمان اليق" در پايان مقاله، اظهارات 
  .  از زبان يکی از نزديکانش معرفی گردد"ببرک کارمل"ميگذرانم، تا 

ه ای با تلويزيون آريانا در کابل مصاحببود، ضمن " ببرک کارمل" عمری همکار و همکاسۀ که" سليمان اليق"
  :توسط يک دوستش از ببرک کارمل چنين روايت کرد 

  
غويی يو بد سمبول د نجيب د پاره تاکل شوی ( غويی زه چپه کړم ته عجب فکر کوی، : " ببرک کارمل وويل« 

، او زما ه چه دا ملت زما په قيمت پوه نشو دی ملت نه انتقام واخلم، ځکاو زه غواړم چه د). دی ـ سليمان اليق
وک هي چا زما پو.  الندی کړلودی زما حقوق په ديره بده توگه تر پ. قدر يی ونکړ تنه ونکړه، او هي 

خه انتقام اخلمزه له . زه له دی ملت نه انتقام اخلم. په ما پسی ونه دريده   ».دی بی قدره وطن 
  

  :مه دری ترج
بول بدی است که به نجيب اطالق گاو آن سم(گاو مرا چپه کرد ! تو عجب فکر می کنی: "ببرک کارمل گفت 

 مرا نشناخت و قدر نتقام بکشم، بخاطر آنکه اين ملت قيمتمن می خواهم از اين ملت ا). گردد ـ سليمان اليقمي
يچ کسی پرسان مرا نکرد و هيچ کسی در پشت من  ه. اين ملت حقوق مرا به بدترين شيوه زير پا کرد. مرا نکرد

  ." من از اين وطن ناسپاس انتقام می کشم. من از اين ملت انتقام می کشم. يستادان
  
   

 
 


