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   AA – AA ھشتمين اعالميه پورتال
  "افغانستانآزاد  –افغانستان آزاد "
  2008اکتوبر  7

  به مناسبت اشغال کشور وکشتار بی دريغ مردم آن
  به وسيله امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکا

وامتداد خونبارتر آن با حاکميت اسالم سياسی برکشور، امپرياليزم جنايت گستر  57به دوام فاجعه خونبار ھفت ثور 
برکشور ) 07.10.2001(ھفت سال قبل " ب القاعده وطالبتعقي"، با علم کردن يک بھانه واھی با شرکاه ارھمامريکا 

  :، از آن تاريخ تا اکنون خونين پيکر ما تاخته
ر آغاز قرن بيست ويک با اين مرز وبوم است ، سلب ودانسان را که حق طبيعی ملی واستقالل کشور ما ــ آزادی 

معه بشری اکالنترين اھانت را بر وجدان  آزاده ج ترين جنايت را در حق مردم ما وبزرگ مستعمره ساختن ميھن ما 
  .نموده است

  .خون کشانيده است ستم کشيده را به خاک و افغان دردمند و ده ھا ھزار از ترخير بيشاساس احصائيه ھای ا ــ بر
  .ورت مطلق نابود نموده استحيات اجتماعی بيشتر از نصف کشور ما را به ص و اقتصادی یــ زير ساخت ھا

بر گردۀ مردم سوار  گی را مجدداً جنايتکاران جن وابسته ، طيف ھای مختلفی از خاينين ملی و با ايجاد يک ادارۀ ــ 
  .نموده است
توحش فرھنگ  لگام گسيختگی و زدودن ارزش ھای فرھنگی مثبت مردم ما، استعماری و برده سازفرھنگ ــ با ترويج 

ات اجتماعی ما حاکم نموده ، که ديگر در ھيچ ساحه از ساحات حيات اجتماعی نمی توان چنان بر حي سرمايه داری را
  .رفاه اجتماعی صحبتی به ميان آورد از امنيت و

طرق گوناگون تالش صورت می گيرد تا مردم ما  مبدل نموده ، با ــ ضمن آنکه کشور ما را به مرکز توليد مواد مخدر
  .ساخته ، بدان وسيله استمرار حاکميت خويش را ممکن سازد را نيز به استعمال مواد مخدر آلوده

ــ به دنبال ناکامی متواتر در تطبيق اھداف استعماری شان ، به پيروی از شوروی معدوم، اختالفات قومی ، منطقه يی، 
  .به تھديد مواجه ساخته استرا وحدت ملی کشور ما  دامن زده ، شيرازۀ مذھبی را ايجاد و زبانی و

انسانی آنھا  از تمام حقوق حقه و" نسبيت فرھنگی"زير عنوان تحمل را ) زنان(نصف نفوس کشور ما  ــ بيشتر از
  .محروم نموده تسلط اسالم سياسی را بر آنھا محکم نموده است

  . . . و 
را " افغانستانآزاد  –افغانستان آزاد "شرکا، پورتال  استعماری امپر ياليزم جنايت گستر امريکا و عملکرد ضد انسانی و

انزجار  شرکای جنايتکارش و ابراز نفرت و امريکای ومتجاوزين صريح  نمودن قاطع و رد تا ضمن محکوموا می دا
بخواھيم تا در کنار  هرانصم عميق از عملکرد آنھا در افغانستان، از تمام مردم آزاده در اقصا نقاط جھان صميمانه و

  .ياری رسانندشان ضد ارتجاعی  استعماری ودر نبرد ضد را مردم افغانستان ايستاده ، آنھا 
يست عريان بر مردم افغانستان ، بلکه لکه ننگی خواھد بود بر ه تنھا ظلماستمرار جنايت در افغانستان ، ن تداوم انقياد و

  .دامان بشريت آزاده نيز
  !نوکران زرخريد آن بايد گورشان را از افغانستان گم کنند اشغالگران و
در تعيين سرنوش  اجنبی لۀمداخھر نوع .نوشت خويش نمايندتعيين سر آنھا حق دارند تا خود. ستافغانھا افغانستان از

  .مردم افغانستان محکوم است
  !مردم ماجاودان باد افغانستان و پيروز باد مبارزات آزاديخواھانۀ 
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