
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 
 Reports گزارشھا

  
 شيری .م .ا :تنظيم و تھيه
 ٢٠١۴ اگست ٢۵

 غرب فاشيسم مجدد تسليم و شکست ھای بارقه
 دانتسک مردمی جمھوری وزيران شورای رئيس زاخارچنکو، الکساندر سرگرد مستقل، خبرگزاريھای گزارش هب

 جنگ به را پارتيزانی جنگ تاکتيک نواروسيه جمھوری مردمی نيروھای  :کرد اعالم ٢٠١۴ سال تگسا ٢۴ امروز

 اوکراين، فاشيستھای ارتش از شده گرفت غنيمت به جنگی تسليحات از گيری بھره با و و داده تغيير منظم ارتش

 در ھا جبھه ھمه در یجھان فاشيسم نيروھای مواضع عليه ای گسترده حمله ضد به داده، تشکيل را خود ملی ارتش

 مناطق ساير و قصبات روستاھا، از بسياری .آوردند وارد آنھا بر سنگينی خسارات و تلفات و زدند دست اوکراين

 ساير و نفربر پوش، زره توپ، تانک، صدھا نموده، آزاد فاشيستھا اشغال زير از را اوکراين شرقی جنوب مسکونی

 از بسياری و گرفتند غنيمت به نيز را آنھا از تنابھیعم مقادير ساخته، نابود را اوکراين فاشيستھای جنگی آالت ماشين

    .اند درآورده محاصره هب را اوکراين سرکوبگر ارتش پايگاھھای و پادگانھا

 کشور اين شرقی جنوب مناطق شھرھای اوکراين فاشيستھای سرکوبگر نيروھای که افتد می اتفاق حالی در اينھا ۀھم

 جمھور رئيس پاراشنکو، پطر اين، ۀاضاف هب .کنند می بمباران بالستيک موشکھای و فسفری ی،ئ خوشه بمبھای با را

  .کرد خواھد ھزينه اوکراين ارتش نوسازی برای رالد ميليارد ٣ که کرد اعالم امروز اوکراين، ۀنشاند دست

 برگزار دانتسک در مردمی وسيع تظاھرات مروزا نواروسيه، جمھوری مردمی ارتش بزرگ پيروزھای مناسبت هب

 وزيران شورای رئيس زاخارچنکو، الکساندر و موقت جمھور رئيس تساريف، آلک تظاھرات، اين در .گرديد

 پيروزی و جمھوری اين مردمی ارتش تشکيل کوتاھی سخنان طی جمعيت انبوه مقابل در نواروسيه مردمی جمھوری

  .گفتند تبريک را ناوکراي فاشيستی نيروھای بر آن

 خلقی جمھوری ۀشد محاصره پايتخت اصلی خيابان در اوکراين ارتش اسير نظاميان از نفر صدھا حال، عين در

  .شدند داده عبور الحفظ تحت مردم ضدفاشيستی شعارھای ميان در دانتسک

 بعيد يابد، ادامه نوالم ھمين به اوکراين در جھانی فاشيسم عليه جنگ ھای جبھه در اوضاع اگر رسد، می نظر هب

 ضددولتی کودتای طی که جھانی فاشيسم مزدوران و مأموران و شود تکرار ميھنی کبير جنگ تاريخ نيست

  .شوند محاکمه نورنبرگ دادگاه مشابه دادگاھی در شدند، گمارده کييف حاکميت سر بر غرب امپرياليسم

 :ببينيد نشانی اين در را جھانی فاشيسم اسير سربازان رژه و دانتسک مردم تظاھرات ويدئوی

http://youtu.be/P-EzdyyHQRA 

  ١٣٩٣ سنبله -  شھريور٢


