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 روز سیاه و ننگین در تاریخ افغانستان

  ، چهل و چهار سال از بربادی کشور عزیز ما می گذرد، با کودتای ننگین و بد فرجام و منحوس خود 

به گفتۀ خود شان به ملک شورا ها، وطن با ثبات و آرام ما    گانو فروخته شد   ینن یک تعداد از خائ

بوم مواجه    مرز ورا به خاک و خون مبدل نمودند و موقع ایکه به مقاومت اوالد اصیل و سرفراز آن  

زنده  ،  شکنجه نمودن هاشتار ها، به زندان انداختن ها،  شدند دست به دامن باداران خود زدند و به ک

 د آن است. هرۀ خاک وطن شا ذ ره ذ ادامه دادند که ، .... و  ا کردن هبه گور 

این وطن فروشان که عامل اصلی دوام بی ثباتی تا به امروز هستند، در بین شان حتی یک نفر پیدا  

از آن همه خیانت و جنایت و بربادی وطن نادم باشد و از مردم هردم شهید و بی پناه آن مرز  نشد که  

 بخواهد و به خود و به حزب نادیموکراتیک خلق و پرچم نفرین بفرستد. و بوم معذرت  

وقایع بعدی که    از وقایع بعدی انتقاد می کنند و در مورد دلیل  ،برعکس از هر موقع استفاده نموده

 به ابرو نمی آورند.   ی هم خم منجر به بدبختی و خونریزی گردید حتی 

ی  ن و اناهیتالت وقت مقام و منزلتی داشتند، ببرک خائ شان در دو  ۀکه هم ن  اگر این وطن فروشان خائ

، فالن فرقه مشر و یا مامور  جنرالالن  فو پسران    از جمله ارگ نشینان بودند و بقیه هم دختران  مفسد 

دو دسته تقدیم  وطن را    بلند رتبۀ دولت وقت بودند که نمک را خوردند و نمکدان را مردار کردند، و

کودتا و    ، اناگر این کودتاچی،  تا به امروز در بربادی کشور سهم دارند   ، و نمودند ه باداران خود  ب

 . داشت می   بر وطن فروشی نمی کردند، وطن با آهستگی اما یقینی به سوی رفاه و ترقی گام 

اعضای حزب نادیموکراتیک خلق و پرچم، که وقتاً فوقتاً مظاهرات راه اندازی می کردند، گلو پاره  

نعره می کشیدند، باالخره روزی که به قدرت رسیدند  طبقه کارگر و بی بضاعت    می کردند و به نام

اواًل برای بقای خود طبقۀ تحصیل کرده را و بعدًا طبقۀ کارگر و دهقان را به کشتار گاه ها بردند و  
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افغانستان هیچگاهی شا  خون ها جاری ساختند و ظلم و ستمی تاریخ  به همه روا    ،د آن نبود هکه 

 داشتند. 

در داخل منازل  از ترس  حتی  مردم  آنقدر وحشت و دهشت در بین مردم خلق نموده بودند که همه  

 سخن می گفتند.  به اشارهبا اعضای فامیل شان  خود 

این خائنین وطن فروش حاال هم از هر موقع استفاده نموده و روی سفید کاغذ را سیاه می کنند و  

رۀ هم خجالت نمی  ذ ودند،  تحمیل نمو وطن  که باالی مردم  بلکه از فجایع    ،نتنها ندامت نمی کشند 

 کشند. 

 مضمون می نویسند و از دیموکراسی و حقوق بشر و این و آن حرف می زنند.  

جانی ها فقط تفرقه انداختن و پروپاگند نمودن است و بس. این ها مار های آستین هستند  هدف این  

 خود را پیش می برند. شوم هداف اکه متأسفانه در رسانه های مجازی جای گرفته اند و 

  شان در ممالک  ۀاز حد گذشته است زیرا بدون هیچ نوع خجالت کشیدن هم دیده درایی این اشخاص 

دو و دشنام می دادند، در همان ممالک پناه بردند    به آنها  لیزمیاد و به نام امپر که گلو پاره می کردنای

 و از خیرات همان ممالک زندگی می کنند. 

که باعث شکست روسیه و نوکران سر سپرده    متأسفانه جهاد مجاهدین سر سپرده و بر حق کشور

به کشمکش  ت به دست آوردن قدربه مقصد  و قومندانان  توسط یک تعداد جنگ ساالران  گردید، اش

های داخلی تبدیل گردید که در آن رول جنراالن و اعضای حزب نادیموکراتیک نیز بسیار برجسته  

 می باشد و تا به امروز در بربادی مملکت رول دارند. 

افغان  شدۀ  فردا هشتم ثور با تأسف و تألم که می توانست برای فرد فرد ملت به خاک و خون کشیدۀ  

که دست را با پرچمی ها و  توسط یک تعداد فرزند های ناخلف دیگرش    ،یک روز پر افتخار باشد 

یک خواری    ،هو پیروزمندان  ل از یک فتح کام  ،خلقی یکی کردند و خون ریزی تا به حال دوام دارد 

 و خفت شرمسارانه ساختند. 

را فراموش نکنند و از آن    ۱۳۵۷هفتم ثور  روز  ملی  دستان و نویسندگان  ه  امیدوارم که همه قلم ب

ده و  نمود، یاد آوری  روز ننگین کودتای خونین که باعث بربادی یک ملت و کشور پر افتخار ما ش

      آنرا در حد توان شان تقبیح نمایند. 

 


