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 26/04/2017          ولی احمد نوری

 فردا هفت ثور است
 روز آتش و خون، روز بربادی افغانستان

 فرزندان نانجیب خلق و پرچم به وسیلۀو مردم نجیب آن 

 
 این روز نکبت بار به فراموشی سپرده شود دارینگذ

 

هفت ثور روزی است که به اثر کودتای اتحاد شوروی توسط غالمان بی ایمانش یعنی گروه های )خلق( و )پرچم(   

دوران خرابی و ویرانی وطن ما آغاز گردید و ملت افغان بیشتر از یک ملیون کشته و شهید داد و به صد ها هزار 

و معیوب به جا گذاشت و بیشتر از پنج ملیون انسان این سرزمین به کشور های جهان پراگنده و دست و پا بریده 

 مهاجر شدند و فامیل ها و خانواده از هم دور و پاشیدند.
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عاملین این بربادی و تباهی و کشتار و دربدری این وطن و مردم آن، این ها هستند که در عکس باال می بینید. لطفاً 

ی این قاتلین بی ِخرد و به آن وطن فروشانی که هنوز زنده اند و از چنگ عدالت به دور مانده اند از عمق به مرده ها

 دل یک لعنت آلوده با تف بفرستید.
 

آنهایی که مردار شده اند روان شان )اگر داشته باشند( از دیدن این همه قربانی های شان که نمونه ای از خروار است 

خواهند بود و آنانی که هنوز با خجالت و بی حیثیتی نفس می کشند، می بینند که دستان شان به خجل و نا راحت ابدی 

 خون این ملت آلوده است . منتظر روز جواب باشند.

 و آنهایی که به گذشته و حال وگرانقدر از همه خوانندگان و بینندگان و از همه قلم بدستان )آریانا افغانستان آنالین( 

قلم بردارند و رسوایی ها، خیانات، میهن فروشی ها و اعدام های  ، خواهش می کند تاعالقه دارند آیندۀ وطن شان

مردم بیگناه و کشتار های وحشیانۀ وابستگان احزاب خلق و پرچم  که وطن را به ایدیالوژی کمونیزم و باداران روسی 

 شان فروختند، بنویسند و نسل های آینده را باخبر نگه دارند.

ا افغانستان برای بیشتر از یکصد ساعت فیتۀ دورانی خاصی به مناسبت این بیانات در معرض دید بینندگان به آریان

 چرخش می گذارد.

و خاصتاً به محققین و مؤرخین و هموطنان گرانقدر  های افغانیو مژدۀ بزرگ دیگری به خوانندگان همه وبسایت 

 وطن پیشکش می نماید.  راستین
( باند های خلق و پرچم که خود را به نام روزنامۀ میهن فروشانون مکمل روزنامه "انقالب ثور" )باالخره به کلکسی

این کلکسیون حاوی روزنامه های بدنام معرفی نموده بودند، دست یافتیم. خلق افغانستان"  (1)؟ حزب دموکراتیک"

م(  و بعداً "حقیقت انقالب ثور"  1980تا دسمبر  1979هـ ش )فروری 1360تا جدی  1358"انقالب ثور" از ثور 

 م( می باشد.1988 –م 1979هـ ش ) 1367الی ...... 1360از جدی 

  ( شماره 66) 1358در سال 

  ( شماره 187) 1359در سال 

  شماره  (163) 1360در سال 

  ( شماره 141) 1361در سال 

  ( شماره145) 1362در سال 

  به کدام دلیلی در کلکسیون کمبود است 1363سال 

  ( شماره126) 1364در سال 

  ( شماره167) 1365در سال 

  ( شماره169) 1366در سال 

  ( شماره137)1367در سال 

                                                           

دور از شرافت سیاسی و ویرانگر کشور و  مردم ه آن و یک گروهی که اسمی که به هیچ صورت با یک جمعیت )حزب دموکراتیک(  -1
اعضای این  سراغ نمی شد، صدق نمی کند زیرا موکراتیک" بودن در وجود شاناصالً گذر نکرده بود، و آثار "د «موکراسید»از راه 

 و دشمن کارگر " کار دشمن"در حقیقت »تره کی، امین نا امین، ببرک کارمل چهار کاله بی آبرو" )گروه خاصتاً داره ماران آن یعنی "
( و بقیه اعضای "شورای انقالبی" و "کمیتۀ مرکزی" که هر «قصاب کابل که از راه نجابت اصالً گذر نکرده بود»و نجیب « و دهقان

و اکنون بعد از این همه دربدری و خون ریزی  و جانیان تأریخ ربوده بودند، را از همه خائنانو آدم کشی کدام آن گوی خیانت و دنائت 
 توبه کردن و تأسف خوردن بی اثر بوده و به درد قضاوت سالم تأریخ نمی خورد.
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که جمعاً هفت هزار و هشت « نقالب ثورحقیقت ا»و « روزنامۀ انقالب ثور»مجموعاً یکهزار و سه صد شمارۀ 

صد صفحه بوده و به ده ها هزار مطالب مختلف: مقاالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حزبی، اشتهاری )مخصوصاً 

مقاالت و نوشته های آنانیکه مدعی اند، بیچاره ها به خاطر پیدا کردن نان )؟!( فامیل و اجبار در این رژیم فروخته 

ار کردند( و اخبار مختلف و عکس های مهم و مختلف چهار کاله )نور محمد تره کی، حفیظ شده الی سقوط آن ک

و همه اعضای رئیسۀ شورای انقالبی و کمیتۀ مرکزی حزب غیر هللا امین، ببرک کارمل و نجیب هللا( 

 دموکراتیک میهن فروشان گروه های خلق و پرچم را در بر دارد.

رئیسۀ شورای انقالبی را با رهبر ملعون شان ببرک کارمل )در حقیقت دشمن کار و مثالً فوتوی آتی که اعضای هیأت 

 کارگر( را با شرح نام های کثیف شان نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ببرک کارمل ملعون  از راست به چپ نفر اول -1
 څمکنیحاجی محمد    نفر دوم -2
 فقیر محمد ثاقب   نفر سوم -3
 سفر محمد آرین   نفر چهارم -4
 سخی محمد .....   نجمپنفر  -5
 ..................   ششمنفر  -6
 عبدالقادر    نفر هفتم -7
 گل آقا   نفر هشتم -8
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 محمد انور فرزام   نفر نهم -9
 اناهیتا راتب زاد   نفر دهم -10
 .................   نفر یازدهم -11
 سید محمود کیانی   نفر دوازدهم -12
 شاه علی .......   نفر سیزدهم -13
 .................   نفر چهاردهم -14
 عبدالرحیم هاطف   نفر پانزدهم -15
 عبدالرووف   نفر شانزدهم -16
 عبدالستار پردل   نفر هفدهم -17
 فقیر احمد مهرداد   نفر هجدهم -18
 محمد آصف   نفر نزدهم -19
 محمد اعظم سیستانی   نفر بیستم -20
 ...............  نفر بیست و یکم -21
 ...............  نفر بیست و دوم -22

  ...............   نفر بیست و سوم
 

منتظر مطالب و مقاالت و تصاویر و راپورتاژ ها و هر گونه همکاری شما در راه پرده برداشتن از چهره های 
  افغانستان هستیم. میهن فروش و قاتل مردمکثیف کمونیست های 

 

 فردا نشرات "آریانا فغانستان آنالین" را

 پیرامون روز سیاه تر از سیاه هفت ثور

 و جنایات خلق و پرچم فراموش نکنید!!


