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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ٢٦

  

  : دلو٢٦

  !ل شدي تسجیشکست شورو
 افغانستان را ترک گفنتد و بعد از ده سال اشغال و انھدام، یسم شوروياليال امپري متجاوز سوسیشش سال قبل، قواست و يب

رو يکه ن نيب جالد به تاخت وتاز ادامه دادند تا ايت نجيگر مزدوران مسکو تحت حاکمي سه سال دیبرا. رفتنديشکست را پذ

که  یده شد، طوريس به خاک ماليپوز تجاوز گران روس مانند تجاوز گران انگل. دندين آنھا گردي جانشی جھادی جھنمیھا

  . جه خواھند شدن سرنوشت سفالت بار مواي ھم سرانجام به عیکائيتجاوز کاران امر

عساکر ن يکه آخر است ین ھمان روزيا . خ کشور استين در تاري افتخار آفرھای از روزیکي، ی شمس١٣٦٧ دلو ٢٦

 گفتند و از خود به جزترک  هشيھم یبرارا   افغانستان اشغال شده یسم شوروياليال امپري سوسۀشکست خوردکوفته شده و 

  یرو ھاينافغانستان توسط ، ١٣٥٨ سال ی ششم ماه جددر. ار نگذاشتندادگي به یگري دیزين چيک مشت خاي و یرانيو

 قرن به یوالين ھيا.   قدرت نگھداردی را در کرسی پرچم– ی  اشغال شد تا چند مزدور خلقیسم شوروياليال امپريسوس

  .، افغانستان را ترک گفتندیگريوحش سال تجاوز و   ٩ش از ي بیعني ١٣٦٧ دلو سال ٢٦خ  يتار

ت ي مجروحت ھا وي قصبات و دھات افغانستان تا معلولیرانيوز ا.  ھنوز ھم مشھود است یليتحمن جنگ ي و آثار اتبعات 

 ی برای بھانه ا ویان افراطيگرا ادي و از ھمه مھمتر  ورود و ظھور بن یم انساني عظیکتله ھا ی گرفته تا آوارگیميدا یھا

 ادامه یان طوالنين حالت ساليا.  به افغانستان بوده استیسم شوروياليمپرال اي تجاوز سوسۀجي ھمه نتیکائيتجاوز گران امر

 ی به افغانستان را محکوم میکه تجاوز شورو یکسان. خواھد فشردر ضربات جانکاه خود يافت و مردم ما را در زيخواھد 

 ی برای پرچم– ی شان مانند مزدوران خلقیکه چھره ھاد بدانند يند باي نمایش ميکا به افغانستان را ستايند، اما تجاوز امرينما

  .  ه خواھد شداي سهشيھم
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، ی، جنگ داخلیرانگر جھادي ویگروه ھاظھور ، ی پرچم– یل نظام مزدور خلقيتحم  ابند که ي ی در میمردم ما به خوب

 و یان عقب ماندگي سالگان، يادر افغانستان، تاخت و تاز ھمس القاعده  یستيت سازمان تروري، فعال طالبان تولد نا مبارک

ال يمحصول تجاوز سوس ھمه کار شدن خفاشان و مزدوران غرب ي به افغانستان  و روکاي امرتجاوز ت يتحجر و در نھا

 از چنگال استعمار و ی و رھائی  طوالنۀ مبارزید خود را برايمردم ما با.  به افغانستان بوده استیسم شوروياليامپر

 . ندياسم آماده نمياليامپر


