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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ١۵
 

 روز شکست سوسيال امپرياليسم شوروی
اليسم شوروی، سرانجام  سال اشغال کشور توسط سوسيال امپري٩بعد از مبارزات جانبازانۀ مردم افغانستان در مدت 

 ترک ١٣۶٧ دلو ٢۶ مطابق ١٩٨٩روری ب ف١۴تجاوزگران روس با شرمساری خاک کشور ويرانۀ ما را به تاريخ 

 سقوط اين کشور را مھيا ساخت که ۀمصيبت اين شکست آنقدر سھمگين بود  که زمين. گفتند  و مزۀ شکست را چشيدند

نتيجۀ سال ھا اشغال کشور توسط متجاوزين روس، . ا از پا درآوردم با ساير علل اقتصادی و سياسی، شوروی رأتو

  .رويکار شدن گرگان جھادی، طالبان بی ھويت و در نھايت تجاوز امپرياليسم امريکا به کشور ما شد

ارزش را داشت که شوروی به اين آيا . با تجاوز به افغانستان، شوروی بزرگترين اشتباه تاريخی خود را مرتکب شد

 پرچمی، حيثيت جھانی خود را به زمين بزند و در نھايت با کمال –فظ سلطۀ چند ميھن فروش خلقی خاطر ح

رسيدن به آبھای گرم بحر ھند و : ممکن شوروی در پی چيزی ديگری بود. سرافکندگی خاک دالوران را ترگ گويد

به ھر بھانه ای که بود، . تان که امروز امپرياليسم امريکا در پی آنستانسبھره برداری از منابع غنی زير زمينی افغ

خبط جبران ناپذير شوروی در تجاوز به افغانستان، کشور ما را تا امروز و شايد ھم ساليان بعد به يکی از نقاط نارام 

اگر تجاوز . شدند آورده نمیاگر تجاوز شوروی به افغانستان نمی بود، ميليون ھا تن کشته و يا . جھان مبدل ساخته است

اگر تجاوز شوروی نمی بود، اين کشور به . شدند  پرچمی به زودی نابود می–شوروی نمی بود، ميھن فروشان خلقی 

اگر تجاوز شوروی اتفاق نمی افتاد، شغاالن جھادی بر افغانستان حاکم . شد يکی از مراکز تروريسم جھانی مبدل نمی

ين سرزمين رخنه ااگر تجاوز شوروی نمی بود، طالبان و القاعده و داعش در. می گرديدشدند و کابل ھم ويران ن نمی

  . شد اگر تجاوز شوروی نمی بود، زمينه برای تجاوز امپرياليسم امريکا و متحدين مھيا نمی. کرده نمی توانستند

  . ن خواھد رسيدبربادی ھای ناشی از تجاوز شوروی ھنوز ادامه دارد و معلوم نيست که چه وقت به پايا

 

 


