
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 اجمل انتظار
 
 

 کمپياين عظيم تبليغاتي عليه نهضت ميهن فروشان
  

  
هاي که نام يکتعداد از چهره  بخوبي مالحظه نمائيم  سي سال اخيرکشورميتوانيم که   به تاريخ  با يک نظرکوتاه

ح مثال اصطال .، حوادث و رويدادهاي تاريخي کشور ما پيوند ناگسستني داردسياسي افغانستان با اصطالحات

کارگري " ( کام" ،" تصفيه حزب از وجود اشراف زادگان" ، "ديکتاتوري پرولتري"، "قوماندان سپيده دم انقالب"

 روحيه ترس و ارعاب بر محيط سياسي و اجتماعي  تسلط ،نداني ساختن گسترده منتقدين نظامز ،)استخباراتي مؤسسه

 . ه اهللا امين پيوند ناگسستني داردکشور و در مواردي محو فزيکي مخالفين سياسي با نام حفيظ

  

بمباردمان هاي قرا و  استقرارحکومت دست نشانده روس در کابل، ،١٣۵٨ جدي ۶ روسها بر افغانستان، هجوم

، لي باشندگان اين مرزوبوم آزادگانقصبات کشور بوسيله قواي اشغالگر روس، زير پا نمودن هويت و غرور م

 . رک کارمل پيوند فراموش ماشدني داردبا نام بب" کبير" سوتيزم و لنين 

  
به سردمداري سايت پندار، مذبوحانه تالش ميورزند که کارمل را بمثابه  کارملي ها با براه انداختن هياهوي تبليغاتي 

 کارمل صفتان با بکار برد منطق مال !!! جوانان کشور به نمايش بگذارنديک چهره معصوم و بيگناه در انظار

در افغانستان قابل تائيد است در صورتکه زعامت کرزي و حضور قواي ناتو  : استداال ل مي نمايند نين نصرالدين چ

به اساس اين   !!! نيز بايد مورد تائيد قرار داشته باشد قواي شوروي در افغانستان " حضور" کارمل و  "زعامت"ً بنا

آفتابي است که گروه کارمل نسبت به   !!!تائيد قرار بگيرد  نيز مورد حاکميت شاه شجاع استدالل کارملي ها بايد که 

و امروز حضور  بسيار به آساني آله دست قواي اشغالگر روس قرار گرفت  نداشتن غرور و حثيت ملي، 

اسي کارمل صفتان در اطراف و اکناف حاکميت موجود و تالش شان براي اشغال و تحکيم مواضع سي  ۀبرجست

 .درنظام موجود بر هويت نوکرمنشانه شان مهر تائيد مي گذارد

  
تالش اند که خود را بمرکز  سخت در تپ و در ين روز ها کارملي هاي مقيم اروپا به تشويق و ترغيب بيگانگان 

ري هاي تجمع ساير پرچمي ها مبدل ساخته و با فريب و اغواي سازمان هاي با لمثل خويش، بار ديگر وارد معامله گي

  !!!خطرناک سياسي شوند

  
 ميهن فروشان آغاز گردد و براي جلوگيري ازين پروسه خطرناک الزم است که کمپياين عظيم تبليغاتي عليه نهضت

سازمانيکه در صدد احياي پرچم است و تالش مي نمايد که به کارمل صبغه ملي بدهند بايد با  ، نيرو و يا هر شخص

زيرا دفاع از کارمل اهانت به غرور و حثيت . ندگان ملي انديش مورد سرزنش قرار گيردقلم هاي توانائي نويس

 .افغانهاي آزادي پرور است ملي 

  
را بخاطر  احياي پرچم و نمايش چهره خشم آلود کارمل در سايت ها، دوران استعمار سرخ روس و قتل و قتال افغانها 

 . مي پاشاندمي اورد و بر زخم هاي مردم رنج ديده ما نمک 
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ازادي افغانستان و تامين عدالت بايد با گروه کارمل بمثابه مجرمين  بخاطر اداي احترام به ارواح پاک شهداي راه

   .بگيرد سياسي برخورد صورت

 پايان
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