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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
 AA-AA ادارۀ پورتال     

  "آزادافغانستانافغانستان آزاد ــ "

   2010 جون 5          

  

 

 "واليت جهل و جنايت " رژيموحشِت

  

  !خوانندگان ارجمند

 در ذيل مشاهده می نمائيد به وسيلۀ يک تن از هواداران و همکاران انساندوست و آزادۀ ايرانی ما،  لينکی را که

  :برای ما ارسال گرديده است"  فقيهواليت"به غرض افشای هرچه بيشتر رژيم 
  

http://www.youtube.com/watch?v=IRNRfuI9XJU&feature=player_embedded 
  

 مردم افغانستان و ابراز نفرت و انزجار عليه کليت نظام جهل و فريب ما ضمن تشکر از اين دوست دلسوز

  :آخندی در ايران، می نگاريم

بيش از سی سالش، مر ننگين  جان انسان های خود آن کشور اهميت نداشته باشد و در طول ع،وقتی برای رژيمی

يمی نمی تواند با  از جنايت و قساوت را در کارنامه اش داشته باشد، مبرهن است که همچو رژکوهواره ای

  .های ديگر، بهتر از آنچه در فلم ديده می شود، برخورد نمايدپناهندگان کشور

ت در تالشند تا بين مردم که در چشمرس ما قرار دارد، با تأسف ديده می شود که عده ای در منطقه سخ تا جائی

 و مردم پاکستان و همچنان بين مردم ايران و مردم افغانستان، بين مردم افغانستان ومنطقه، يعنی بين مردم ايران 

در . را به وجود بياورند" نفرت فزائی"و" نفرت زائی"مردم پاکستان و به همين سان بين ساير خلقها يک فضای 

که منبعد از آن با در نظرداشت ماهيت " واليت فقيه" نه تنها وابستگان رژيم ايجاد و پيشبرد چنين پروژه ای

جدانه و پيگيرانه می کوشد بلکه در کنار مزدوران مرا به کار خواهيم برد، " واليت جهل و جنايت"اصلی رژيم، 

م جنايت گستر امريکا، از طرف خود نيروهای امپرياليستی نيز امپرياليزم افسارگسيختۀ غرب به ويژه امپرياليز

  .کوشش به عمل می آيد تا آتش بيار معرکه باشند
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چنين حالتی به وضاحت نشان می دهد که امپرياليزم نقشه های خطرناکی را در قبال منطقه در سر می پروراند 

 ،"نفرت فزائی"و " نفرت زائی"دنبال پروژه های که اگر آگاهانه در تقابل با آن مقابله صورت نگيرد، چه بسا به 

های افريقائی نزد آن رنگ قتل های عام در کشورهم قرار دهند که نطقه را در چنان دشمنی خونينی باخلقهای م

  .ببازد

ما را عقيده بر آن است، تنها نيروهائی که می توانند در تمام منطقه جلو ايجاد و سرازيری چنين دريائی از خون 

نند، نيروهای انقالبی و متعهد رب زهای امپرياليستی را به صفر ض و برنامه های پيدا و پنهان کشورگيرندرا ب

  .منطقه در کل می باشند

  :ها متذکر شده ايم و بار ديگر بر آن پا می فشاريمما بار

جاع را به سان يک متمرکز امپرياليزم و ارت تا زمانيکه نيروهای انقالبی و متعهد منطقه، جواب هجوم هماهنگ و

  .  کشور شان از بين نخواهد رفتخطر نابودی خودشان، مردمشان و حتی، هيچگاهی مشت واحد ندهند

دست دوستی را به طرف نيروهای انقالبی کشور ايران " آزادافغانستان افغانستان آزاد ــ "، پورتالءبر همين مبنا

 ابراز حس نيت خويش در قبال مردم ايران، از مبارزات ضمن" آئينۀ ايران"دراز نموده و با ايجاد صفحۀ مستقل 

آزاديخواهانه، ترقيخواهانه و انسانی آنها به منظور ايجاد يک جامعۀ بهتر در غرب افغانستان دربند با قاطعيت 

  .يدپشتيبانی می نما

رخريد آنها در وجود اميدواريم نيروهای انقالبی و متعهد ايران نيز با درک پالن های شوم امپرياليزم و نوکران ز

به خاطر  ، مبارزه به خاطر احقاق حق پناهندگان افغان را جدا از مبارزه"رژيم واليت جهل و جنايت"کليت 

 سردمداران رژيم های سيستم امپرياليزم و نمايندگان آن در ايران يعنیطبقه کارگر ايران از اسارت زنجيرنجات  

 خنده های تمسخر آميز پاسداران سرمايۀ خونين آخندی را، به ،بارزه، ندانسته با تکامل م"واليت جهل و جنايت"

 !!!زوزه های گوشخراش مذبوحانۀ آنها مبدل بسازند


