
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  کابل- عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ نومبر ١٢

 
 ستايش دو ميھن فروش از انقالب اکتوبر
ثير أ قرار داشته اند، از تدو ميھن فروش جمعيتی و پرچمی که سال ھا در خدمت سوسيال امپرياليسم و استعمار جھانی

 را بر زبان می راندند، شايد برای ديگران ی شريفی چنين سخناناگر افراد. غانستان سخن می گويندانقالب اکتوبر بر اف

اين خلقيان و پرچميان ھمراه با . ھويت اين دو تن بی ھويت برای ھمه واضح و آشکار است. قابل پذيرش می بود

و برای  که بيخش را کندند م شوروی بودند که انقالب اکتوبر را به بيراھه کشانيدند تا اينرھبران سوسيال امپرياليس

انقالب اکتوبر مردم جھان را برای مبارزه عليه بی عدالتی . امپرياليسم جھانی پيروزی تاريخی را نصيب گردانيدند

  . دعوت کرد نه برای ميھن فروشی و خيانت به خاک

مصاحبه و نظر " عبدهللا نايبی"و " حفيظ منصور"اموس فروشان جمعيتی و پرچمی به اسمای  بی بی سی با دو تن از ن

يکی از اعضای ميھن " حفيظ منصور. "ثير انقالب اکتوبر بر افغانستان جويا شدأاين دو خاک فروش را در مورد ت

 کشور ما برای ھمه آشکار فروشان و منافقان سازمان اخوانی  جمعيت اسالمی است که خيانت اين گروه به مردم و

جمعيت اسالمی که شاخۀ ديگر آن شورای نظار است، با اشغالگران روس داخل معاملۀ پنھانی شده و ازينرو جزء . است

بر بر افغانستان در تغيير وثيرات مثبت انقالب اکتأت : "گفت" منصور. "روند نمک خوران مسکو به شمار می

آيا جای تعجب نيست که يک . ، اما تفصيل زياد ارائه نکرد"سياسی و اجتماعی کشورش بسيار مھم استساختارھای 

پرچمی که " یيباعبدهللا ن.  "ثير انقالبی حرف می زند که دشمن خرافات و دين و مذھب بودأاخوانی چھار آتشه از ت

ر در ساحات عدالت طلبی، مساوات و ثير انقالب اکتوبأت"خودش عضو حزب ضد ميھنی خلق بود اظھار داشت که 

اين دلقک استعمار به حزبی تعلق داشت که دشمن ھمه شعار ھائی بود که ". حقوق زن در افغانستان محسوس  است

انقالب اکتوبر ھيچ زمانی به رھبران ريويزيونيست شوروی دستور نداده . انقالب اکتوبر برای مردم جھان عرضه کرد

ھزار ھا صد . اين خود خالف شعار عدالت و مساوات اکتوبر بود. اير کشور ھا تجاوز نمايندبود که به افغانستان و س

آيا انقالب اکتوبر ھمين چيز را دستود داده .  جمعيتی نابود شدند– پرجمی –زن و مرد کشور ما توسط انسانکشان خلقی 

  .البی انقالب اکتوبر بود جمعيتی خالف دساتير انق-  پرچمی–بود؟   تمام اعمال ناموس فروشان خلقی 

  .  با کسانی مصاحبه می نمايند که شرف و عزت انسانی خود را از دست داده باشندهبی بی سی و صدای امريکا ھميش

 


