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یکه شهریان سرافراز مردم شریف و آزادۀ کابل زمین است. روز گ، روز قیام و حماسۀ ستر1358سوم حوت 

 گفتند. !!!نه"، تجاوز" "ظلم" و " وزور"کابل به 

 ،چنان به فرق، یک مشت شدند و چشم برهم زدنمردم کابل نازنین همه در یک  ندگارادر آن روز تاریخی و م

پرچمی شانرا وحشتزده و  -، ظلم و تجاوز کوبیدند که متجاوزین روسی و غالمان حلقه بر گوش خلقیزور

 سرآسیمه ساخت.

هگذری، از هر ، از هر کوچه و رای و در سال قبل در یک چنین روزی مردم کابل یک صدا از هر بام 37

 کنج و کناری، در سرتاسر کابل زیبا فریاد"هللا اکبر" سر دادند.

کابل به لرزه درآمد و بلند و بلندتر مبدل گردید، های فریاد به  منسجم شد و هستهآها آهسته  فغانآنگاه که این 

کی و نظامی روسی و گماشتگان داخلی شان را تب فریاد های خشم مردم چنان قوت گرفت که مشاورین مل

 پیش راه فرار به سوی النۀ جاسوسی روس، یعنی سفارت بی سر و پای روسیه درکابل لرزۀ مرگ فراگرفت و

 گرفتند.

سال قبل در یک چنان روزی مردم شریف کابل را چنان خشم و نفرت از متجاوزین و دست نشاندگان بی  37

فته بود که در همان نیمه شب به بام های منازل شان شدند و فریاد "مرگ بر روسها"، مقدار داخلی شان فراگر
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 2از 2

... سر دادند و تا صبح صادق تمام کابل را این شعار ها  "مرگ بر ببرک"،" روسها از ملک ما بیرون شوید" و

 به لرزه درآورده بود.

بر تاریکی پیروز شد، مردم کابل دسته  صبح که شد، آنگاه که آفتاب جهانتاب سر از مشرق بدرآورد و روشنی

که در تانک های روسی سنگر گرفته  روسیمتجاوزین دسته به جاده ها ریختند و با سنگ و چوب بر پادوان 

روسهای تجاوزگر را از سرزمین کثافت   ،بودند، هجوم بردند و مصمم بودند تا با مشت و لگد و سنگ و چوب

 بروبند. پاک شان

دم کابل تا نیمۀ روز به یک قیام سرتاسری مردم کابل مبدل گشت و مردم آزادۀ کابل بدون حماسۀ سوم حوت مر

 ه و میهن فروشمقر رهبران خود فروخت خلق" یا همان  ۀخان"کوچکترین هماهنگی و اطالع از همدیگر راه 

 .را پیش گرفتندآنان خانۀ ظلم و وحشت و بربریت  ،پرچمی –خلقی 

احساس شکست و افتضاح را عم تلخ طکه " و اربابان روسی شان خلق حزب دیموکراتیک"میهن فروشان 

میکردند، در مقابل مردم عام کابل از تانک و توپ و طیارات جنگی و هلی کوپتر های زرهی روسی استفاده 

 کرده و سگان بویکش سازمان جاسوسی شانرا به جاده ها فرستادند.

پرچمی شان با وحشت تمام حماسه و قیام  -یک چنین روزی، متجاوزین روسی و پادوان خلقی سال قبل در 37

هدف  به خاک و خون کشیدند و از زمین و هوا همه را با گلوله های روسی را کابل زادۀ آسوم حوت مردم 

 کشور تا آنزمان مثل و مانند نداشت. تاریخ در چنان کشتار کردند که قرار دادند و 

با وحشت تمام غرقۀ و اربابان روسی شان پرچمی  -ان بی همه چیز خلقیرا جنایت کارکابل حماسۀ سوم حوت 

 خون ساختند و از کشته های مردم سرافراز کابل، پشته ها ساختند.

صدها هموطن ما کشته و شهید شدند و صد های دیگر زخمی شدند و بیشمار دیگر هموطنان ما را راهی زندان 

روی ، هرگز دیگر ۀ مااز آن هموطنان دربند کشیده شده و شکنجه شدها و شکنجه گاه ها نمودند و بیشمار 

 که یاد شان گرامی باد و راه مقدس شان پر رهرو! را ندیدند و نیست و نابود گردیدند و زندگی آزادی

گرامی داریم و نگذاریم آن حماسۀ سترگ و آن  پس بر ماست که یاد آن حماسه سازان و آن از جان گذشتگان را

 .دنحماسه سازان بزرگ هرگز فراموش گرد

 شان همیش گرامی باد! کشور و یاد بدرقۀ راه آن حماسه سازان بی بدیل تاریخما ود بی پایان در

 ه و وطن فروش!ننگ و نفرین ابدی باد بر تمامی خلقی ها و پرچمی های جنایت گستر و شرف باخت

 بر اسارتمرگ  –زنده باد آزادی 

 

 

 


