
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

 ٢٠١۶ فبروری ١۶
  

 روری روز سرشکستگی سوسيال امپرياليسم شورویب ف١۵
، ١٩٨٩روری سال ب ف١۵ی، به روز سوسيال امپرياليسم شوروی بعد از ده سال تجاوز و غارتگرنيروھای نظامی 

 دارد که ملت قھرمان یجا. ميھن ما را با خجالت و سرافگندگی ترک گفتند و مردم ما بزرگترين حماسۀ تاريخ را آفريدند

دير نخواھد بود که مردم . ما  جشن شادی برپا کنند، ولو که افغانستان ھنوز ھم در اسارت امپرياليسم غرب قرار دارد

را به زباله دان تاريخ ا به استقالل کامل دست يابند و امپرياليسم امريکا  ھمراه با وابستگان داخلی اش  دشمن افگن م

  .ندازندبي

رانی  مستقل اند، با کمال پر روئی سخنکه رھبران يک کشور  با تظاھر به اين"عبدهللا" و "غنی" دو دلقک تاريخ يعنی 

افغانستان به حيث يک ملت تا حال قيمت : " گفت"غنی". وجه فرمائيدبه حرف ھای اين دو اعجوبۀ خيانت ت. نمودند

پرداختن قيمت ھنگفت برای .  ھمينطور است"غنی"بلی آقای ". دست آوردن استقالل پرداخته استه ھنگفتی را برای ب

 آزادی  پايان افغانستان کشور اشغال شده است و استقالل ندارد که نبرد برای حصول. حصول استقالل ھنوز ادامه  دارد

ی ئ ميليارد دالر امريکا٢۴٠غانستان  ھای بانک جھانی نشان می دھد که اف احصائيه" متذکر شد که "غنی". يافته باشد

، "ربانی"، "کرزی"آيا شما، ! "مستر غنی"بسيار خوب ". خسارت را در مدت ده سال اشغال روسيه متحمل شده است

 "ربانی". بوده ايد که حتا يک کلمه ھم در مورد جبران خساره از شوروی حرف بزنيد ھا قادر "مسعود" و "سياف"

پس شما با . را به خاطر ارتکاب جناياتش در افغانستان بخشيد) روسيه(آنقدر از خود غدر و خيانت نشان داد که شوروی 

  کدام شرف باقی مانده در مورد استقالل افغانستان حرف می زنيد؟

شکست اتحاد شوروی پيشين يکی از دست آوردھای ما است؛ اما پس از آن نيز نبرد در " نظاری گفت  شورای"عبدهللا"

 از قسمت آخر جمله اش روشن نيست که آيا ھدفش از نبرد با طالبان "عبدهللا جان"منظور ".  افغانستان جريان دارد

ھمين . تواند از متجاوزين امريکا نام ببرد ب"عبدهللا"در فکر کسی نمی جنگد که . است و يا با امپرياليسم امريکا

ًور شد که تجاوز شوروی و بعدا آبايد ياد .  اريکۀ قدرت نشاندبرامپرياليسم امريکا است که او و ساير جنايت کاران را 

 آنھا خاين زامريکا بود که گروه شورای نظار و ساير ميھن فروشان جھادی را حاکم به سرنوشت افغانستان ساخت و ا

  . ن انسان ھا به کشور بار آوردتري

 . جشن وشادی حق ميھن دوستان ومبارزان راه آزادی است، نه حق خاينان ودست نشاندگان اجانب

 


