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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٢٧
 

 امپرياليسم شوروی به افغانستانسوسيال روز شوم تجاوز 
جاوز کرد و يک عده از کاسه ليسان و ، سوسيال امپرياليسم شوروی به ميھن ما ت١٩٧٩ دسمبر سال ٢٧به تاريخ 

، ھيچ يک نتوانستند که با تمام قوت نظامی شوروی در نجيب گرفته تا ببرکاز . ر اريکۀ قدرت نشاندبمزدوران خود را 

صد ھا ھزار تن . عقب شان، روحيۀ آزادمنشی مردم افغانستان را درھم بکوبند و کشور ما را در انقياد خود درآورند

 اين ھمه بربادی، يورش امپرياليسم غرب و تسلط اخوان ۀنتيج. ميليون ھا تن ديگر مھاجر گرديدندکشته شدند و 

  .الشياطين بر حيات و ممات ما بوده است

اليسم شوروی به خاک مقدس ما يورش آورد تا يسال قبل، يکی از ابر قدرت ھای آنوقت جھان يعنی سوسيال امپر ٣٧

سال ھا اشغال و انسان کسی چيزی جز سرشکستگی برای شوروی و . ت نگھداردمزدوران شرف باختۀ خود را سر قدر

سوسيال امپرياليسم شوروی بھترين تکنالوژی آن  زمان خود را در ميدان افغانستان آزمايش . جواسيسش به بار نياورد

تره کی، امين، . نمود، اما سرانجام خود در زباله دان تاريخ فرو رفتکرد و صد ھا ھزار ھم ميھن ما را سر به نيست 

 و صد ھا سگ ديگر سوسيال امپرياليسم شوروی با انجام تمام پستی ھا و بی ناموسی ھا قادر نشدند که ببرک و نجيب

ا نابود گرديدند   يشانين فضله ھای سوسيال امپرياليسم شوروی توسط خوداھر يک از. جبروت مردم ما را نابود سازند

  .دور انداخته شدنده و يا از صحنه ب

ده سال مقاومت بی نظير  مردم ما شوروی را از .  کشيد  در آخر عمر از بی وفائی مسکو در حيرتان قوله می ببرک

عوض حاکميت مردم،  . الکن ثمرۀ  اين ھمه جانبازی معکوس شد.  انداخت و به شکست ذلت باری مواجه ساختیپا

 ۀ اخوان الشياطين و جواسيس را بر ما تحميل نمود تا مردم و کشور ما سال ھا در سيطر،ھانی امپرياليسم غرب جۀتوطئ

من اطمينان دارم که روزی ملت ما بار ديگر زنجير اسارت را . خواھی را خفه سازندستعمار باقی بمانند و ندای آزاديا

  .  را خواھند يافتهخواھند شکست و زندگی شرافتمندان

و گروه خاينان به ميھن به ھمان سرنوشت فالکت باری برسند که اسالف خلقی و پرچی عبدهللا  و غنید نيست که يعب

  .  ًشان قبال تجربه کردند

  

 

 


