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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 AA - AA  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان

  
  اعالميۀ پورتال دومين 

  " آزاد افغانستانـآزاد ـانستان افغ"
  ٢٠٠٨ رباول سپتم

  
  

   قوای اشغالگربدستميهنان را  همقتل 
  !محکوم می کنيمبار دگر 

  
اريهای معتبر بار ديگر خبر گز شيندند واليت هرات خشک نگرديده بود که "عزيز آباد"هنوز خون شهدای  

روز ام . خبر دادندامريکايی و ناتو  اشغالگرانبدستاميان غير نطجنون آميز داخلی و خارجی از قتل عام 
 نظاميان امريکايی و ناتو خون بيشتر از دوصد افغان را در واليات هلمند، پکتيا و  ،٢٠٠٨مبر اول سپت

دو کودک در منطقۀ هودخيل ، گان در بين کشت. گر را زخمی کردندکابل ريختاندند و بيشتر از صد نفر دي
  . نيز شامل ميباشندک در هلمند در پکتيا و ده ها کود، چهار کودککابل

  

  
  

  کابلهود خيل کودکان بخون خفتۀ 
  ٢٠٠٨مبر سی مربوط افغانستان مؤرخ اول سپتاز بی بی سی، بخش فار:  عکس
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 که دکدام عقل سليم ميتواند بپذير. دن امريکا و ناتو خون مردم را زير نام تروريست می ريز آشامقوای خون
 به کدام جرم ، نديده اندبجز جفان کودکان معصوم که از اين دنيای ظلمانی  اياين کودکان تروريست باشند؟

 در دل والدين و اقاربشان را  زخم ناسورید و گرد پر پر ميشگفته نا، اشغالگرانبدستگل زندگی شان 
، حقوق انسان را  گوش فلک را کر کردهاش"حقوق بشر"  استعمار نوين که فرياد است کهعجب ميکارد؟
روشنفکران خود ها و اندۀ افغانستان با گله ای از مال دولت دست نش از جانب ديگر!کند ال میچنين پام
در پای ارباب امريکايی و اروپايی بوسه بر قتل هموطنان خود به تماشا نشسته و ، جنگساالران  فروخته و
و باقی ، خليلی، فهيم  چون ربانی، سياف، محقق، مجددی، قانونی يی مال هاعشق شورانگيز. می زنند

ئی را ااين نارو. ريزند ميمسلمانانخون هزاران مسلمان را در قدوم نا که در حديستجنايتکاران با کفار 
کاران هيچگاهی لب به تاين جناي.  نگردندخلع،  افغانستانم نهاددولت نادر  قدرت از تا روا ميدارند،

 وگرنه چرا اعتراض نمی کنند که در .دم می پردازند به فريب مر"اسالم پناهی"فقط با و اعتراض نگشوده 
  در ظرف چند ساعت ريختانده می شود؟ افغان روز اول ماه مبارک رمضان خون بيشتر از دو صد

ستراتيژيک پيچانيده همکاريهای  ديموکراسی و حريرجنايات استعمار را در نيز روشنفکران خود فروخته 
بر آتش خشم ها ببرک امريکايی فقط با تعيين کميسيون .  پوشندو از اين همه قساوت و خونريزی چشم می

  .نداردرا ت گپ زدن  آب می پاشد و در برابر ارباب جرأمردم
 ، که اين خون های پاک که به نا حق ريختانده می شونديقين دارد، " آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"پورتال 

 سر راِه از  نيزلکه نوکران افغانی شان را ب امريکايی و ناتو، تنها نظاميان که نهندمی گردبدل مبه سيالبی 
  .آزادی افغانستان خواهد روفت و در لجنزار تاريخ مدفون خواهد کرد

  
  !يی و ناتويین امريکامرگ بر متجاوزا

  ! افغانستانمرگ بر دولت دست نشاندۀ
  !مرگ بر مال ها و روشنفکران جيره خوار استعمار

  !وطنو به خون خفتۀ  و کودکان معصوم ءادرود بر روان پاک شهد
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  


