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 صفحه 1 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 24/04/2016              آریانا افغانستان آنالین
 اطالعیه در رابطه به نکوهش: 

 

 هـ ش1357هفت ثور 
 بدبختی مردم افغانستانتمام فجایع و نگون  آغاز

 
 

  از طرف عده ای ازستی یمنحوس کمون و ننگین کودتایمیالدی  1978اپریل  27 –شمسی  1357ثور  7در

 کی زمام مملکت را بدست گرفت.ه نورمحمد تر، و بوقوع پیوستفرزندان ناخلف افغان مربوط گروه های نابکار خلق و پرچم 
 

  استاد بزرگ و کی ه ترنور محمد کشتن  باجالد حفیظ هللا امین میالدی، 1979سپتمبر  -ش 1358در میزان(

 رهبر کبیرش( قدرت سیاسی را به دست گرفت و خود را حاکم بال منازع افغانستان ساخت.

  را با تانک های مهاجمش ببرک کارمل  قوای اشغالگر شوروی، م1979دسمبر  27 –ش  1358جدی  6در

 .نصب نمود موصوف را به حیث سردمدار رژیم دست نشانده ،با کشتن امینوارد سرزمین ما نمود و 

 های وی به باداران روسی اش از طرف خدمتی  به خوش داکتر نجیب هللا نظرم  1986 -ش 1365 در سال

 بجای ببرک کارمل مقرر شد.کرملن 

  ثور که خود، محصول تالش مخربانۀ پیروان گروه های خلق و  7این چهار رویداد منحوس و شوم کودتای

غانستان سبب ایجاد و تولد هفت تنظیم در پاکستان و هشت تنظیم در ایران پرچم بود، در حیات سیاسی و اجتماعی اف

گردید. دو کشوری که از سالیان متمادی در آرزوی ویرانی و اضمحالل افغانستان بودند به کمک خیانتکاری و جنایات 

دی افغانستان گروه های خلق و پرچم و تنظیم های جهادی ساخت خود شان به آرزوی پلید خود که ویرانی و بربا

 عزیز باشد، نائل شوند.

 شاعران! نویسندگان! ژورنالیستان! نقاشان خالصه همه قلم بدستان افغان!

باید این روز و روزگاران نحس و فاجعه باری را که این جنایتکاران خلق و پرچم در حق مردم مظلوم و بیگناه 

ن )از زن و مرد، پیر و جوان و طفل و برنا( از فراموشی افغانستان روا داشته اند به خاطره های باشندگان این سرزمی

در امان نگه دارید و نگزارید لگد زمان انتباهات آن وقایع جان گداز را پامال نماید، زیرا باید تأریخ و آیندگان آنرا به 

 خاطر داشته باشند تا بار دیگر تکرار نگردد.

 !!این صفحات )آریانا افغانستان آنالین( و این هم شما

 
 ده و پایـنـده بـاد افغانستانـزنـ

 سربلند و فرخنده باد مردم مهربان آن
 نابـود بـاد بدخـواهان و دشمنان آن
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