
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                          afgazad@gmail.com 
 AA - AA  افغانستان ازاد ــ آزاد افغانستان

 
 پورتال  مين اعالميۀشش 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 ٢٠٠٨ سپتمبر ٢١
  
  

 روز جهانی صلحبه مناسبت 
  

های  در کشورصًاکشورها، مخصو که در بسياری "روز بين المللی صلح"ا بمصادف است بيست و يکم سپتمر 
گير مستعمراتی افغانستان از طرفين دريس ادارۀ رئبخاطر گراميداشت اين روز .  تجليل می گردد،جنگ زده

 به اين  الکن مردم افغانستان.راعات نمايندُمدر افغانستان  را اوربند ساعت ٢٤جنگ خواهش کرده که برای 
بار اين در فرهنگ پر. به جنگ ادامه دادند خود ميهن  برای دفاع ازنشانده وقعی نگزارده لت دستاهش دوخو

 حتی برای يک لحظه هم جايز نيست، مگر اينکه انسان خود فروخته ای مثل  متجاوزتارکه با دشمنسرزمين ُم
 و به روسها موقع داد، تا نفس تازه ست باوربندمعاهدۀ احمد شاه مسعود باشد که با دشمن در پنجشير و حوالی آن 
ن از عقبگاه غندی پنجشير آنگاه اين قوماندان خائ. ن بتازندکنند و در ساير نقاط کشور بر جان و مال مردم افغانستا

شرق و  و  شمال و جنوب جبهاترق، بهمالشروسها با خاطر آرام از درک جبهات شچگونه تماشا می کرد که 
  .می پرداختنداديخواهان  به کشتار آزغرب مملکت

به بهانۀ صلح " جامعۀ جهانی"اينک احمد شاه مسعود نوين، اين ببرک امريکايی به قول خودش به اصطالح به 
 بخاطر چه؟ چرا اين ببرک امريکايی نمی گويد که قوتهای اجنبی از اوربنداين . فرصت می دهد تا نفس تازه کند

های به اصطالح  هيچ يک از اين کشورن برمردم افغانستا. د گرددافغانستان خارج شوند تا زمينۀ صلح مساع
و در رأس آن " جامعۀ جهانی"عکس اين به اصطالح نکرده تا ناقض صلح باشد، بلکه برتجاوز " جامعۀ جهانی"

جامعۀ  "اين به اصطالح. ر خون می شويند مملکت را د"طالبان "امريکا و ناتوست که به کمک ياران ديرينش
د و هزاران فاجعه ننها و روستاهای مملکت را بمباران و تخريب می ک با ده ها هزار عسکر هر روز شهر"جهانی

جامعۀ "اين به اصطالح .  در حکم خيانت به مردم افغانستان استبا اين جنايتکاران صلح کردن. دنمی آفرين
خليلی، قسيم   سياف، ربانی، محقق،های بيگانه را از قبيلرين جنگساالران را و نوکران کشورايتکارتن ج"جهانی

ادفر، جليل شمس سپنتا، اعظم داز قبيل رنگين روشنفکران مزدور غيره و تورن اسماعيل و فهيم ، يونس قانونی ، 
اينها شرم ندارند که با تمام . ياری آنها مملکت را تباه کرده اندده و به نمومردم افغانستان سوار  و غيره را بر شانۀ
 فرياد صلح  کاذبانها مردم افغانستان می پردازند و هر روز انسان می کشند و اما از جانب ديگرقوت به جنگ ب

 که مردم افغانستان بعد از سه دهه جنگ  است معتقد"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  .طلبی سر می دهند
که می رسند واقعی و دوامدار ی به صلح الکن مردم افغانستان زمان. نسبت به هر کشور ديگر به صلح نياز دارد

کاران و جنگساالران تاجنبی از افغانستان خارج شوند و اين دولت جيره خوار و دست نشانده با همه جنايقوتهای 
 د، در محکمۀنپشتيبانی می شو" جامعۀ جهانی" و از جانب به اصطالح  اندخونريز که در زير چتر آن تجمع کرده

ن خارجی عشوه که جنايکاران داخلی به متجاوزا  در کشوریح در کشور اشغال شده ــلص. ندگردمردم محاکمه 
  .  امکان پذير نيست ــمی فروشند
 جنگساالران و که متجاوزان خارجی ــ اعم از ناتو و القاعده ــ در افغانستان وجود دارند، و تا زمانی که تا زمانی

 ميکنند و در ه را چپاول و پول های بازسازی را دزدیهای عامت  ملکي،نشانده  دولت دستاز پايگاِهجنايتکاران 
بهره  می زيند که مردم کشور گرسنگی می کشند و از سرما می ميرند و از عدالت اجتماعی ناز و تنعم در حالتی

  .صلح امکان پذير نميباشد ، ندارندای
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  !تماعی دالت اجـــ و ع، اين ضامن صلح زنده باد آزادی           

 !جنگ افروزان داخلی و خارجی مرگ بر            


