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 AA-AA پورتال ٣۶شماره  اعالميۀ 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  

   ٢٠٠٩  جوالی١٧      
  

  
  ام خنجر و پنجۀ پلنگعمليات متجاوزين را زير ن

  

   کنيممحکوم میً، شديدا  واليات کشوردر 
  

 به کمک اردوی مزدورناتو   وای امريکا از ده روز به اين طرف قوی جھان مطبوعات و تلويزيونھاقرار اطالعات
 ،رکشوت ا در والي"پنجۀ پلنگ" و "خنجر" را زير نام عمليات  عمليات گسترده و ھمه جانبه ایدولت دست نشانده
و تانک و طيارات بم افگن و سالح ھای ثقيل در اين عمليات که انواع توپخانۀ . لمند به راه انداخته اندًمخصوصا در ھ

 باشندگان اين واليت به شھادت رسيده اند که زجديد و مدرن مورد آزمايش قرار می گيرند، تا حال صد ھا نفر ا
اين عمليات که زير نام مبارزه با تروريزم به راه انداخته شده .  شان سالخوردگان، زنان و کودکان می باشندتاکثري

در حقيقت امر نشان دادن زور و نمايش قدرت کشور ھای متجاوز است که برای سوختاندن چشم افغانان است، 
ادۀ يک  ولی اين اجنبی ھا کور خوانده اند که ار.در ھم کوفته شودگويا  آنھا تا ارادۀ آزاديخواھانۀ، صورت می گيرد 

درست بر عکس ھر چه فشار متجاوزين باالی مردم . ملت را نمی توان به زور سالح و مھمات به تحليل برد
چنانکه در روز . افغانستان بيشتر می گردد، به ھمان اندازه مقاومت مردم باال رفته و تلفات دشمن را ازدياد می بخشد

ر نتيجه اوليای امور سياسی و نظامی کشورھای متجاوز،  شده و د کشتهانھای اخير ھر روز چندين عسکر متجاوز
  .اندًمخصوصا انگليس ھا را بر آشفته 

د در جريان جنگ ھای ت می کنرا که از مقاومت مردم نشأن نستان اينگونه  قھر و غضب متجاوزامردم افغا
اينک آن آزموده ھا .  و در برابر آن ايستاده اندای ضد روسی بار ھا تجربه کردهًاستعماری مخصوصا در جنگ ھ

 نه تنھا چيزی ،ھمه بمباران ھای ھولناک بار دگر آزمايش می گردند و ديده شد که قوت ھای ناتو و امريکا با آن
  .حاصل نکردند، بلکه تلفات خود شان بيشتر گرديد

 آوازيکه از طبل ميان تھی انتخابات را بهِ در جريان اين عمليات سنگين توجه مردم قابل توجه است که متجاوزين
ود در  نه تنھا خ،فروخته شده از روشنفکران دردآور تر اينکه عده ای. دنبيرون می دھند، مصروف نگه می دار

ن با خاطر  تا متجاوزا،الق پرتاب نمايند می کوشند مردم را نيز در اين باتيده اند، بلکهن غلتگنداب تبليغات متجاوزا
 قابل يادآوريست که اردوی مزدور در يک کشور اشغال شده به طرفداری. دنتل عام مردم افغانستان بپردازآسوده به ق

متجاوزين و بر ضد ملت خود می جنگد و اين يک بار دگر ثابت می کند که تحکيم پايه ھای دولت مزدور با تربيت 
  .می باشداجنبی قوای جاده صاف کن   تنھا در خدمت مردم نيست، بلکهپوليس و اردو نه

را که در ھمکاری با دولت  ناتو  وامريکا نظاميانکارانۀ تاين عمليات جناي "افغانستان آزادـ ـ آزاد افغانستان"پورتال 
 به شدت محکوم کرده، ھمدردی خود را با بازماندگان اين ،تالف شمال صورت می گيردئدست نشانده بالخصوص ا

 که تجاوز ھميشه محکوم به شکست است، اين پورتال  معتقد است. م می کند اعالگمنام ميھنپر آوازه مگر شھدای 
  .يدرادۀ ملتيست که می خواھد آزاد بزيکی زود تر و آن دگری شايد دير تر و آنچه پا برجا می ماند ا

  

   جنگ ضد امپرياليستی باد روان پاک شھدایشاد
  

  ! مردم افغانستان


