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  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
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 Political  ياسیس

 
  قريشی اکبر استاد
  ٢٠١٩ فبروری ٢۵

 
  کابل نامرھق مدرم توح موس شنج

  !تفرگ تروص وكسم و مچرپو  قلخھای  دناب هيلع
 

  
وع ر در کابل، از خيزش مردم کابل چنان ھراسان شده بودند، که خبر شسگان روسیتوله قسمی که گفته می شود، 

  .، حين استحمام به قاتل خلق ما برژنيف دادند رايزشخ

 يچھ زا آنھا . دنتفرگ یوروش مسيلايرپما لايسوس كمكه ب ناتسناغفارد ار تردق یئداتوك رثا هب ناشورف نطو زا یدادعت

 زيربل رزندان شانف نالتاق هيلع مدرم ربص هك نياات دندركن غيردکشور ما  بيجن و  فيرش مدرم رب ملظو  راتشك هنوگ

 اقشار مردم عادیتمام نان در کنار ز و  نازرابم ،نادنمشناد ،ناداتسا ،نارگنشور ،ناركفنشور مامتدرنتيجه   تفر هدش

 رد ربكا هللا ۀرعن اب توح موس، در ان پخش شده بودتسرپ نطو فرط زادر پاسخ به شبنامه ھائی که  همھ نز و درماز 
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 که به ھای باشکوھی به راه انداختنده حرکت درآمده تظاھرات ب  ھای قالبیتسينومك دساف تلود هيلع لباك رساترس

  .شدت و به وسيلۀ توپ و تانک و ھليکوپتر ھای روسھا بشدت سرکوب گرديد

 ماجنا مچرپ و قلخ اند ھایب نوکران زرين قالدۀ و یوروشريھامجداحتا لباقم نامرھقو  رويغ تلم ۀمھکه  ار راك نيا 

در آورده بارديگر در تاريخ مبارزات آزاديخواھانه ثبت  هزرل هب ار ناھج و وكسم  بلکه ناننيشن گرا اھنت هن دنا هداد

وران ايران و پاکستان قصد دن حرکت شکوھمند که امروز تعدادی از مزآ. می دھد، مگر وطن نهگرديد که افغان جان 

ل حرکت خود جوش مردمی بود که در سرک و دارند آن را به نفع خود مصادره نمايند، بر مبنای شب نامه ھا اما در ک

و ھيچ ارتباطی به نوکران ايران و پاکستان و  را تحمل نمايندکوچه اش نمی توانست موجوديت اشغالگران روسی 

  .تجاع منطقه و امپرياليست ھای رقيب آنروزی روسھا نداشتندار

  
  ببرک وطنفروش حين امضای قرارداد فروش افغانستان به شوروی آنزمان

  

  


