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  پورتال۵۶اعالميۀ شماره 

" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "  

٢٠١١  مارچ ۶            

 

 

 حمالت وحشيانۀ ناتو و قتل عام مردم ما 

 

رياليزم جنايتکار امريکا و شرکاء بار ديگر ظرف ادامه حدود يک دھه جنايت، امپ در

 که ندمدت کمتر از يک ماه در واليت کنر جنايات شان را به اوج تازه ای رسانيد

تاريخ ابدی ن نيز ننگ و نفرين آ به مدافعان مزدور ،جادارد به عالوۀ عامالن جنايت

جنايتکاران کنر،  تن از ھم ميھنان ما در ۶۵تعقيب کشتار چنانچه به . را نثار نمود

 را که مصروف ھيزم چينی یسالسن و  تن از پسران کم ٩ ناتو اين بار  حيوان صفت

بدون ترديد که ھر چه بيشتر .  بودند، با پرتاب بم قطعه قطعه کردند ی کنردر کوه ھا

، به وجد و سرور شرف گردديممنازل تخريب انسان کشته ميشود و ھر چه بيشتر 

گان و جرايد و سايت ھای مدافع ايجاد مراکز دايمی امپرياليسم در افغانستان باخت

  .افزوده ميشود

  



که امريکا نبايد بار ديگر در خاک کشور  ،وزير دفاعگيتس با تقرر پتروس و اعالم 

انسان کشان ناتو توجه خود را بر امپرياليسم امريکا و ھای آسيائی عسکر پياده کند، 

 اين عمل وحشيانه سبب ميشود که ھزار ھا تن.  رکر ساخته اندبمباران ھوائی متم

 افراد ۀوحشت ذريعدفاع ازين  .  نابود گردند و صد ھا خانه و ده ھا قريه منھدم شود

خاين به ميھن و سايت ھای ضد منافع ملی که خواستار استقرار مراکز نظامی امريکا 

شان مسلکی را نمايان در افغانستان اند، چھره ھای زشت و ضد بشری وطنفرو

  .ميسازد

  

به دوام "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال ضد استعماری و ضد امپرياليستی 

قتل عام مردم بی دفاع کشور مواضع آزاديخواھانه و انسانی ھميشگی خود بار ديگر 

ر ن اين جنايات صد ھا بامدافعان و مرتکبارا  توسط وحشيان ناتو محکوم نموده و به 

  . لعنت می فرستد

   

!جاويد باد افغانستان  

!حاميانشسرنگون باد امپرياليسم و   

  !مرگ بر ميھن فروشان و حاميان تجاوز امپرياليستی

 

 

 

 

 

 


