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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٢
 

 تجاوز به افغانستان اشتباه بزرگ بود: اعتراف پوتين
  

جاوز شوروی به افغانستان يک اشتباه والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه در محفلی به صراحت اعتراف کرد که ت

ھم ميھنان به ياد دارند که سوسيال امپرياليسم شوروی با فرستادن بيش از يک صد ھزار . بزرگ زعامت آن وقت بود

، تجاوز خود را به افغانستان آغاز کرد و مدت ده سال کشور ما را ) دسمبر٢٧( و اوايل ١٩٧٩عسکر در اواخر سال 

  . تمام بدبختی ھای ناشی ازين تجاوز تا اکنون ادامه دارد.در اشغال خود داشت

ن امحقق. ژيک شوروی بود که در جريان جنگ سرد اتفاق افتاديتجاوز شوروی به افغانستان يکی از خطاء ھای سترات

 رمزدويکی از داليل حمايت از نظام . سياسی و تاريخی، داليل متعددی در مورد تجاوز شوروی به افغانستان نگاشته اند

بدون کمترين ترديد که سازمان ھای .  پرچمی بود که با يک کودتای خونين به حمايت شوروی روی صحنه آمد–خلقی 

 در به راه انداختن کودتا و موفق ساختن آنھا نقش سازنده ." يو. آر.جی" و ." بی.جی. کی"استخباراتی شوروی مانند که 

، مرتکب جنايات و کشتار ھای عظيمی در ی امريکا متجاوز امروزو شوروی در ده سال اشغال افغانستان.  داشتند

.  و کشور فقير ما را به ويرانه تبديل کردند تا چند تن از مزدوران خود را در اريکۀ قدرت نگھدارندندافغانستان شد

 ما بود که سرانجام مقاومت شجاعانۀ مردم. در و آوره گرديدنده ميليونھا تن کشته شدند و ميليون ھای ديگر درب

الکن نسبت توطئه ھای امپرياليستی و . تجاوزگران روس را به شکست مواجه ساخت و نظام مزدورش را از پا در آورد

ھمان بود که بالی . ضد ميھنی، مردم ما نتوانستند که از ثمرۀ پيروزی  بر شوروی و سقوط نظام خلقی مستفيد گردند

  .  بر مردم ما نازل شد که اين مصيبت تا اکنون تداوم يافته استآسمانی گروه ھای جھادی، طالبی و امريکائی

که مردم با غيرت کشور ما توانستند، سوسيال امپرياليسم شوروی را طور ذلتباری از سرزمين مقدس خود  ھمانطوری

به . خاک بمالند مزدورانش را به ۀبرانند، اميد که  به ھمان نحو امپرياليسم امريکا را ھم به شکست مواجه ساخته و پوز

  . يقين که سرانجام موفقيت از آن مردم ما خواھد بود

 

 
 


