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"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  
٢٠١١ فبروری ١٤          

  
 

 
اعمارِ  پايگاههای نظامیرِد   

 

 در افغانستان
  

 پايگاههایسيس تأ"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "تی، ضد ارتجاعیپورتال ضد امپرياليس
 شدت محکوم نموده و آن را در ميهن مقدس ما افغانستان بهو شرکاء نظامی امپرياليسم امريکا 

ن  آممرد و به زنجير کشيدن دائمی استمرار اشغال افغانستانۀ بزرگ امپرياليستی برای را توطئ
  .ميداند

موضوع سرانجام  ،  مستعمراتی کابلادارۀ دست نشانده و، حامد کرزی رئيس اهطبق گزارش
داخل در زمينه علنی ساخته و اعالم کرد که با مقامات امريکائی دايمی ساختن مراکز نظامی را 

گويا  و طوری جلوه نمايد کهاده د اعتباریخواست برای خود  وسيله  کرزی بدين.اکره ميباشدذم
بدون ترديد که .   برخوردار است کامل ملی و جهانیصالحيت المللی از در عقد مقاوالت بين

 امپرياليسم قوای استقرار  ايجاد پايگاهها واستعماری معاهدۀ شورای مستعمراتی در کابل هم
    . مورد تائيد قرار خواهد دادرا در افغانستان،امريکا 
 که  انداين عقيدهبه  استعماری نسی از هدايات باداراتفاله های استعمار به تأو ملی ن خاينا
، جلو مداخالت همسايگان را در امور داخلی می نظامی امريکا در افغانستانسيس مراکز دائتأ

 خلق  و برای مردم ما کار و اشتغالدهگرديافغانستان و ترقی  باعث پيشرفت افغانستان گرفته،
اجازۀ تأسيس پايگاههای نظامی، در حقيقت معنای قانونی  ما مگر ميدانيم که .خواهد نمود

  .را داردوطن عزيز ما  استمرار اشغال   وساختن
 به کليه استعمار"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "ارتجاعِیو ضد پورتال ضد استعماری 

و به هر  د، به هر رنگی که جلوه کننندشابدر هر جائی که امپرياليسم جهانی ايادی  و پروردگان
بدست توانای خلقها  استعمار و امپرياليزم، عمال اعالم ميکند کهند، شابگروه و قماشی که متعلق 

 زين العابدين بن ،سقوط نکبتبار حسنی مبارک. دير يا زود به زباله دان تاريخ سپرده ميشوند



 .واقعيت استنمونه های بارز اين  و ساير عمال استعمار ن، ببرک و نجيب تره کی و اميعلی، 
مقاوالت و خاطر تأمين منافع خود بر همه ه د و بنم و استعمار بر کسی رحم نمی کنامپرياليس

  .دنقول و قرار خود پای ميگذار
جهت تأمين منافع ستراتژيک خود به افغانستان آمده است و پابند هيچ ضابطۀ انسانی امپرياليسم 

 مگر اينکه مقاومت ،انستان را ترک نخواهد کردامريکا به ميل خود افغما ميدانيم که . نميباشد
  .وی را به شکست مواجه کرده و وادار به عقب نشينی بسازدمردم ما 
  ی نهاداي  فرد وچي اشغالگر در افغانستان وجود داشته باشد، هیروهاي تن از نکي که یتا زمان

 به کشور و قاتالن مردم خائنانــ اعم از ارادۀ مستعمراتی در کل، پارلمان دست نشانده و تجمع 
 موقت، به اشغال اي و یمي داگاهي پاجادي اير نامحق ندارد ز ــ  احتمالی"لويه جرگۀ "زير عنوان

  . بسازدزميالي مقهور امپرۀ کشور ما را مستعمردهي بخشتي و قانونتيرسموطن عزيز ما 
  
  
  
  
   
  


