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 ! دارد ادامه افغانستان در تي جنایباال تيجنا

  

  !افغانستان بينج و فيشر ملت

 حق در فروش ناموس و یاجنب نوكر ،جاطلب،  خودخواه ،مسلك یب ،فاسد یھا دولت ما كشور خيتار طول در 

 در  فعالً اند  نموده نوشته خيتار ذشتهگ یھا دوره در ھارا دولت یبشر تيجنا ھمه.  اند نموده جفا خاكو  مردم

 هشد شروع كشور در تيوجنا التتحو چرای نمايم که م مختصر یابيارز خان داوود ديسف یكودتا اززمان ما عصر

   . ادامه يافتو

 ادارات از ھستهآ ھستهآرا یخاندان دست می خواستند پرستان وطن ، یاساس قانوان و تاجدار یموكراسد ۀدھ بعداز 

 بچه خان داوود وقت نيھم در ؛را یدولت یھا یچوك اً بعد نمودند كمرا  یخاندان ۀبودجء ابتدا در .ندينما هكوتا یدولت

 شيپ و دور را ھا یپرچم ازی تعداد. نمود شروع را یدشمن خود خاندان مقابل در هيرو نيا مقابل ظاھرخان یكاكا
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 دولت یزير خون بدون ینظام نفر چند توسط زد كودتا به دست خان داوودتا  ندشد ھاباعث نيا.  كرد جمع خود

  .نمود یجھمور اعالن داده  سقوط ار خودی كاكا ۀبچ ظاھرخان

 الخرهاب تا بودند زده حلقه یب یج كاو اسير افراد  ركبب ،شرق حسن شموله ب ھا یپرچم را خان داوود شيپو  دور 

 .نمودند عام قتل دهيكش خونو  خاكه ب را شليفام و شخودشخص  خوردهرا  خان داوود سر یپرچم -یخلق !!فقایر

 دسته ب را قدرت بينجو  ببرك ،نيام ،یك تره  به ترتيباً بعد .وردندآ وجوده ب را سرخ یكودتا ھا حرام نمك نيا

 حفيظ هللا ۀبرادرزاد نيام اسدهللا استير تحت" كام" ، یسرو اسدهللا استير تحت "اگسا "یجاسوس دستگاه .گرفتند

 بينجه کاارتقاء يافت  وزارت بعدھابهخاد . کشتار مردم را به اوج آن رساندند بينج داكتر استير تحت خاد ،نيام

  .ندكرد یم ادي خاد پدر نامه ب را

به ھر پيمانه کھميزان جنايات اين باند ھای خيانت پيشه و وطنفروش بيشتر می شد به ھمان اندازه مقاومت مردم 

ر چنين فضائی از يک جانب خلقی ھا و پرچمی  د. يافتیمو آدمکش نيز فزونی جھت سرنگونی اين رژيم مزدور 

روسھا که . در کنار مردم بيگناه، بعضی از افراد خود را نيز کشتندا روسھ ھا به جان يک ديگر افتادخ به اجازۀ

مللی روسھا نيز کاری باعث شد تا حريفان بين ال. ه را تنگ ديد برای نجات نوکران شان خود وارد ميدان شدندچار

 ً   . وارد ميدان شده به مسلح ساختن نوکران اخوانی شان پرداختندعلنا

ر چنان شرايطی که جنگ مغلوبه شده بود و نوکران ھر دو طرف ضمن آن که به جان خود افتاده بودند، به کشتار د

 اعم از ايه و اساس کشتار بيدريغ و وحشيانۀ مردم بی دفاع از طرف تمام جناح ھايک ديگر نيز ادامه می دادند، پ

ً ارزش خود را از دست داد گذ پرچمی ھا و آحاد اخوان-خلقی  اين روند با ختم . اشته شده خون انسان افغان، مطلقا

دوران حاکميت نوکران روس به شکل ديگری بين نوکران انگليس و امريکا و نوکران ايران، پاکستان و عربستان 

زيبای کابل چگونه در اثر سگ جنگی ھای اخوانی به تلی فته، ھموطنان ما به خاطر دارند که شھر سعودی ادامه يا

  .از خاک مبدل گرديد

 سپتمبر، امريکای جنايتکار و شرکای جناياتش کشور ما را اشغال کردند و روپوش ١١وقتی بعد از حادثۀ مشکوک 

راسی و حقوق بشر اعالم داشتند، تمام آنھائی که شناخت کافی از سياست ھای جنايات و اشغالگری شان را دموک

مود تا در زير بيرق مندرس روھی شان ايجاب می ناتی و گتجاوزکارانۀ امپرياليسم نداشتند و يا منافع فردی و طبق

کشور ما . تاريخ دوباره تکرار شد. امريکا و غرب خدمت نمايند، شروع کردند به پای دوی استعمار گران غربی

کشورھای ھمسايه و رقبای امپرياليسم امريکا فرصت يافتند تا با قربانی . مجدداً اشغال و خون ريزی تدوام يافت

 ترين و جنايتکار ترين افراد را دور ھم جمع خبيث. کردن مردم ما، امريکا را در باتالق جنگ افغانستان غرق نمايند

  .است"  حقانیشبکۀ" جنايت، ترور و قتل عام بيگناھان اندبنمودند که يکی از آنھا باند ھا، 

وقتی چند سال قبل چند تن از سران آن شبکۀ جنايتپيشه دستگير شدند، مردم حتا آنھائی که به نسبت از دست دادن 

انجام داده بودند، دارند، انتظار داشتند تا دولت دست نشانده، آنھا را به جرم جناياتی که عزيزان شان، از اعدام نفرت 

  .به دار بياويزد

 که برايش حيات افراد افغانستان ارزش حيات يک مگس را ندارد، به نوکران خود امپرياليسم امريکا. نتيجه چه شد

از آن زمان تا امروز بازی موش و گربۀ رھائی آنھا و يا دوام حبس آنھا را به راه . رھا نمايدرا امر نمود تا آنھا 

  .ن ارزشی نداردد آنھا حيات افغانھا کمتريانداخته، با ھرگام و ھر حرکت به اثبات می رسانند که نز

 


