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 AA - AA پورتال ۀي اعالم نيانزدھمش
 " آزاد ـ آزاد افغانستانافغانستان"
  

 "اوباما"در قبال انتخاب  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" موقف 
 است كه بار ني موضوع درني اتياھم.   باز خواھد شدكاي امریاسي ساتي در حیدي،  فصل جد"بارك اوباما" انتخاب با

 نكهي  به شرط اابدي ی راه مدي جمھور در قصر سفسي  رئثي به حكاي امرخي پوستان در تاراهي ستي تن از اقلكياول  
 و زي غم انگاري بسدي نژاد پرستان  سفی  برا"اوباما" نتخابا. ردي قرار نگی  داخلی ھاستيمورد  سوء  قصد   ترور

 متعصب را از مهي پوستان ندي سفی حت"جورج بوش" ی در پی پی ھایافتضاحات  و ناكام. شودي میتكان دھنده تلق
 ی به كسی و انحطاط اقتصادی اجتماعبي نجات خود از مصای ساخت و برازاري ب"نيمك" خوارش راثي و م"بوش"

 "اوباما" كه ميدانيھمه م.  دي آی كار ساده به نظر نمكاي نژادش ھنوز ھم در جامعه امری تساورشيپذرو  آوردند كه 
 خوردي دور میلي اش بر محور مسای كه مبارزات انتخاباتی معنني بد،تر نگذاشتفرا پا یاسي شده سنيياز چوكات تع

 .دانستي آنرا  مجاز مستمي قابل ھضم بود و سكاي امریكه برا
 

 یخط مش.   نداردیدلچسپ و یني  خوشبچگونهي ھ"اوباما"   به انتخاب "افغانستان آزاد ـ آزاد افغاسنتان" پورتال
 باعث كشتار دي استوار است كه بدون تردی نظامی قواشي جنگ و افزادي تشدی در قبال افغانستان بر مبنا"اوباما"

 ر بكاي تجاوز امرمودن مجددن محكوم  منض "پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان".  مردم ما خواھد شدبيشتر
خودرا شريک  دهي  ورزیدارد جنگ در افغانستان خوديتشد كه از تذکار می دھد "اوباما"به شخص  ،  انستانافغ

.   افغانھا خارج سازدني را از سرزمكاي متجاوز امری قوایو به زود ی نگرداندووياران " جورج بوش"جنايات 
 كه اند ی مردم مبارز در ھر جائی ملۀ باشد، در مقابل ارادرومندي ھر چقدر نتجاوز ثابت ساخته است كه مخيتار

 تي واقعني ایاي  با شكوه افغانستان گوخيتار.   به زانو در خواھد آمد  خواھد رفت و  سر انجاملي به تحل اشیتوانمند
   . قرنھا ادامه يابدد، ھر چندي كشھند و حصول استقالل از مبارزه دست نخوایروزياست و مردم مبارز ما تا سرحد پ

 


