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   "AA-AA" پورتال۶۶اعالميۀ شماره 

  ٢٠١٢ اگست ١٨

 !دعوت به مبارزه عليه استعمار به جای شادباش
، بر دژ "امان هللا خان" و آزاديخواه شان اعليحضرت  سال قبل از امروز، مردم افغانستان تحت قيادت شاه جوان٩٣

، بعد از نبرد ھای نابرابر اما دليرانه علی رغم خيانت ھای طبقات و اقشار معلوم الحالی نه بردهاستعمار کھن يورش 

تنھا خود شاھد آزادی را در آغوش کشيده جايگاھش را در بين ساير ملل آزاد تثيبت نمود؛ بلکه برج و باروی 

 نسل ھای ، چنان به لرزه در آورد، که تا امروز داغ آن را، ھند و متباقی مستعمرات آنۀتعمار پير را در نيم قاراس

ھيچ زمانی از ضربت زدن به به تالفی آن شکست افتضاح آميز، دل داشته و  متوالی جھانخواران استعماری در

  .مردم افغانستان دريغ نمی ورزند

ميھنان دلير خويش تبريک بگوئيم، مگر با تأسف استقاللی که ھم وزی را به تمام سخت آرزو داشتيم تا چنين ر

محصول مبارزات پيگير مبارزان راه آزادی بود به يک بارگی توسط فرزندان ناخلف کشور دو دسته تقديم دشمنان 

دشمنان ديروزی ما محدود نمی مانند و متحدين جھانی آنھا دشمنانی که نه تنھا از لحاظ فزيکی به ادامۀ .  وطن گرديد

جانشينان به حق استعمار گران ديروزی بوده  نيز، شامل تمام لکه از لحاظ ماھيت استعماریب ؛را نيز شامل می گردد

رقيت  کشور ما را به مانند ديروز در قيد رند وبا ھمان قساوت و ددمنشی گذشته، به ريختن خون مردم ما اشتغال دا

پس برماست که راه مبارزۀ نياکان را در پيش گرفته و ميھن را بار ديگر  .و بردگی استعماری خويش در آورده اند

  .  از شر دشمنان خارجی و داخلی نجات دھيم

ضمن آن که از ھيچ گونه مبارزه در راه  آزادی و استقالل کشور "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء ی کند به خود حق می دھد تا در شريطی که کشور در اشغال خودداری نم

قرار دارد و استعمار گران بازھم کشور ما را مستعمرۀ مقھور خويش گردانيده اند، به عوض پيام تبريک، از فرد 

 برای يک مبارزۀ مستمر جھت شکست  فرد مردم افغانستان بخواھد تا در ھرجائی که ھستند، بکوشند تا خويش را

  .ندزاستعمار آماده ساخته صفوف خود را فشرده سا

  .ستآنھاپيروزی مردم ما عليه استعمار و ارتجاع شبفردای وحدت 

  مرگ بر اشغالگران

 جاودان باد افغانستان! زنده باد آزادی

 


