
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 
 Historical تاريخی

 
 ادارۀ پورتال

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٧
  

  دسمبر٢٧خاطرۀ وحشت 

  

   پرچمی- چھار ميھن فروش خلقی 

  

 

  در حال فرار  د رحال تجاوز

  

ملت ستمکش افغانستان که ھنوز ھم در آتش و خون و انتقام غرق است، يکبار ديگر روز تجاوز وحشيان سوسيال 

، لشکر عظيم و قھار سوسيال ١٩٧٩ دسمبر سال ناميمون ٢٧ز در رو. ورد آامپرياليسم شوروی  را به خاطر می

 – ميھن ما را مورد تجاوز قرار داد تا چند تن از ناموس فروشان خلقی ،امپرياليسم شوروی روی بھانۀ ھای مختلف

ھمان بود که بعد از ده سال وحشيگری و ويرانگری، با ذلت و سرافگندگی .  قدرت نگھداردۀپرچمی را در اريک

 پرچمی ھم رخت سفر بست و در قعر تاريخ فرو –ين لگد شدۀ ما  را ترک گفت و در پی آن نظام مزدور خلقی سرزم

اين روز سياه، دوران تاريکی بود که تا امروز تداوم دارد و مردم نگون بخت ما تا حال نتوانسته اند تا کمر راست . رفت

 .نمايند و روی سعادت و آرامش را ببينند
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گترين خبط سياسی و زربنيانگذاران شوروی، ببا خيانت به آرمان ليسم شوروی با تجاوز به افغانستان، سوسيال امپريا

ضرورتی برای مسکو نبود که به خاطر چند تن از ناموس فروشان . نظامی خود را در تاريخ اين کشور مرتکب گرديد

 پرچمی –آيا اين چند خلقی . ه مواجه شود پرچمی دشمنی ملت ما را کمائی کند و سرانجام به شکست مفتضحان–خلقی 

بی مقدار و فاقد ھر گونه شرافت بشری ارزش چنين ماجراجوئی سياسی و نظامی را داشت که مسکو به آن تن در داد؟ 

 جو می نمايند و ھر يک طبق ميل خود نظر می و ن  ھنوز ھم داليل و علل تجاوز شوروی به افغانستان را جستامحقق

ژيک، يک يصرف نظر از علل تجاوز که خواه سياسی است و يا اقتصادی و يا سترات. شکافی می نمايددھد و آن را مو

فقط بر مبنای دروغ، " سوسياليست"موضوع مبرھن است که تجاوزگران خواه شرقی اند و يا غربی، لبيرال اند و يا 

ھر تجاوز اجنبی به کشور ما . دھند یلوژيک و فکری مئوجعل و فريب به يک کشور تجاوز می کنند و به آن رنگ  ايد

. حق جلوه دھد و به آن حقانيت ببخشده لوژيک به خود گرفته  تا متجاوز عملکرد ضد بشری خود را بئواساس ايد

امپرياليسم امريکا مبارزه عليه تروريسم و . شوروی دفاع از سوسياليسم را بھانه قرار داد و به افغانستان متجاوز شد

 دموکراتيک با  مزۀ حقوق بشر را سرلوحۀ وحشيگری خود ساخت و افغانستان را به خاک و خون اشاعۀ ليبراليسم

  .کشانيد

.  در ھر دو تجاوز يک تعداد انسان ھای بی پدر و مادر در اريکۀ قدرت نصب شدند تا اميال استعماری را پياده کنند

 پرچمی روس تا حال غرض حمايت از تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان –که بردگان خلقی  جالب اين

ھر دو . دھند کشند و به موازات آن کثافت خوران کنونی در دفاع از تجاوز امپرياليسم امريکا عربده سر می زوزه می

. که يک ديگر را متھم به خيانت ملی می نمايند ين مشترک دارند، اما خنده آور اهگروه مادر خطا درميھن  فروشی و جو

بدين معنی که نزد حاميان سوسيال امپرياليسم شوروی، امريکا متجاوز است و در نظر طرفداران امپرياليسم امريکا، 

  .  اين دو گروه و افراد وابسته و مزدور، ما اين طرز ديد را مشاھده می نمائيمھایدر سايت. شوروی متجاوز بود

 را  زير ھر بھانه یگذارند و ھر نوع تجاوز  دور انديش، آزادمنش و حقبين، به استقالل و آزادی کشور ارج میمردم

  . راه مردم مبارز و دشمن شکن طوالنی است، اما سرانجام به پيروز نھانی خواھند رسيد. ای که باشد  محکوم  می نمايند

  :به عکس ھيا پايان نظر افگنيد
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