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  !!!نمائيمرا جداً محکوم می " بن دوم"کنفرانس استعماری 

  

بر مبنای خط مشی ضد استعماری، ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی خود، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 از ريشه ،را که برای تعميق استعمار و حاکميت ارتجاع در افغانستان به راه افتاده"  بن دوم"کنفرانس استعماری 

پورتال و ھمکاران آن ھرگز انقياد و :  موارد کامالً واضح و روشن استموقف پورتال در ھمچو .  محکوم می نمايد

    .بردگی  را نمی پذيرند و مرگ را بر انقياد و غالمی ترجيح می دھند

به داللی فاشيسم "  کنفرانس بن اول.  "را مشاھده کرديم که چه مصيبتھا را سبب گرديد" کنفرانس بن اول"ما نتايج 

تان را در حلقۀ غالمی امريکا درآورده و به تأسيس يک نظام تحميلی فاسد و ضد ملی پرداخت؛ نوخاستۀ المان، افغانس

فعاليت ھای تروريستی .  ئيد گذاشتاراذل و اوباشان را بر مردم ما تحميل نمود و به مداخله و تجاوز اجانب مھر تأ

شعارھای . بيشتر گسترش يافت و افغانستان به بستر گرم قاچاقبران مواد مخدره و دزدان حرفه ئی مبدل گرديد

در حالی که می بينيم که .  صرف برای مبلغان استعمار و زنان خوش باور مروج شد" حقوق زن"و " حقوق بشر"

نيروھای اشغالگر ھر .  و جنگساالران مخلوق استعمار در حال جان کندن استزن افغان در زير ستم خاکفروشان 

روز صدھا ھموطن ما را با مشارکت و ھمکاری خائنان و جواسيس افغانی به ھالکت می رسانند و خانه و ناموس  

  ".بن اول"اين است ارمغان .  آنھا را برباد می دھند

اين بار ". بن اول"نوخاستۀ المان چيزی نيست مگر امتداد مصيبت ھای بازھم به پايدوی فاشيسم "  کنفرانس بن دوم"

اشغالگران در صدد اند تا با روشھا و طرحھای جديد افغانستان را به سوی انقياد دوامدار کشانده و مردم ما را زير 

ن را به سوی صرف يک رستاخير ملی و مردمی می تواند افغانستا.  ستم متداوم امپرياليسم و ارتجاع قرار دھند

  .آزادی و پيروزی سوق بدھد؛ نه تجمع مشتی خاين و ميھن فروش

  !!!زنده و پاينده باد افغانستان

  !!!مرگ بر استعمار و اشغالگران

    


