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   پورتال ۴۶اعالميۀ شماره 

  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  "
١٣.٠٢.١٠  

  
  تجاوز وحشيانۀ قوای امپرياليستی را

  ! نمائيم باز ھم محکوم میھيرمند،بر 
  

حسب روش ضد امپرياليستی "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال مبارز و ضد استعماری 

ھيرمند واليت " نادعلی"و " مارجه"ولسوالی ھای اش، يورش قوای متجاوز امريکا و ناتو را در 

يکا در  و توسعۀ تجاوز امردامهبه بھانۀ درھم کوبيدن طالبان به شدت محکوم ميکند و آنرا ا

  .افغانستان و منطقه ميداند

 استعماری دو کشور امپرياليستی یمش اين يورش ھمچنان  کشمکش و تضاد ھای درونی بين خط

و مردمش قربانی افغانستان محل زورآزمائی و قربانگاه . امريکا و برتانيه را به اثبات ميرساند

ھيرمند سعی می ورزد نتايج کنفرانس امريکا با تھاجم در .  بيگانگان گشته استتجاوزکارانۀ جنگ 

بدون ترديد که .   و در عوض نظرات و طرح ھای خود را جانشين آن سازدسازدلندن را خنثی 

 تن بيگناه ريختانده ميشود تا عطش انسان کشان امريکائی و ھم پيمانانش اندرين تھاجم خون ھزار

ق توطئه ھای امپرياليستی پی  ببرند و بدانند که در عقب  عمملت ستمکش ما بايد به.  فروکش کند

  .تبسم ھای زھرآگين کلنتن چه مصيبتی در انتظار مردم افغانستان استفتن ھای اوباما و رقيافه گ

در کنار مشتی خود .  را ثابت ساختتجاوز  بار ديگر سرافگندی حاميان يورش ددمنشانهاين 

به اين توھم بودند که با آمدن اوباما صلح و آرامش در نيزعقل فروخته تعدادی ساده انديش و ناقص ال

گذشت زمان نشان داد که با تغيير مھره ھا در کاخ سفيد، سياست . افغانستان حکمفرما خواھد شد

تجاوز کارانه و ضد انسانی آنھا در قبال مردم جھان به خصوص مردم دلير ما ھيچ گونه تغييری 

 اميد فريب .پوزۀ آنھا به خاک ماليده نشود، تغيير نخواھد خوردنخورده وبه يقين تا زمانيکه 
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ساده انديش از اين وقايع انتباه گرفته با جدا ساختن صف شان از خاينان و ميھن فروشان، خوردگان 

  .سوی مردم خويش برگردنده دوباره ب

  !مرگ بر امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء 

  !فغانستان کوتاه باد دست جنايتکاران و خاينان از ا

  ! پيروز باد مبارزات آزاديخوانۀ مردم افغانستان 

  

  

 


