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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  پورتال 45شماره  اعالميۀ

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  ٢٠٠٩ دسمبر 27

    
  

  محکوم می کنيمی را بر افغانستان وتجاوز سی سال قبل شور
    

حزب "مزدوران  به حمايت از بخشی از قشون سرخ تزار ھای نوين ، ١٩٧٩دسمبر سال  ٢٧  روزسياهدر
ۀ دند و بردبر افغانستان يورش بربا يک صدو بيست ھزار عسکر و ماشين عظيم جنگی " دموکراتيک خلق افغانستان

حاکميت تجاوزارتش سرخ و .  د قدرت نشاندند مسن سفاک برامينبه جای نام ببرک کارمل ه را ببی مقداری 
توحشی کم نظير و جناياتی بی پايان از خود به يادگار گذاشت که در مقايسه با آن تمام مظالم  مزدوران خلقی ـ پرچمی

روس و اعمال ن ا وجود اين وحشت بی مانند متجاوزا ب.ًمجددا در اذھان جان گرفتاستعمار کھن و استعمار نوين 
بار دگر ه بودند، انگليس را دفع کرد  ھمچنانکه تجاوز سه بارۀزدوران خلقی ـ پرچمی، ھم ميھنان مامضد بشری 

 در محراب آزادی و با تحمل تخريب خانه و ھای پاک شاندر بدل ايثار خون برای کسب استقالل کمر بستند و 
 را از سرزمين شان بيرون  آخرين عسکر تزاری١٩٨٩ فبروری ١٥به تاريخ  کاشانه شان بعد از يک دھه جنگ

ميليون ھا  ، در نتيجۀ اين تجاوز بيشرمانه.را به گودال تاريخ پرتاب کردند" انقالب برگشت ناپذير ثور" و هريخت
  .  فرو ريختبنياد از ھم   امپراتوری استبدادھموطن ما کشته و برباد شدند، اما 

  
 بودند در صحنۀ سياسی ھمه چيز را از کرده فقانه سر بلند دم افغانستان که از صحنۀ نظامی مؤ مر!ولی افسوس
زيرا نوکران غرب و شرق چون گلبدين حکمتيار، احمد شاه مسعود، سياف، ربانی، محقق، خليلی، . دست دادند

 به فرمان باداران خود ساير ناکسان آن حزبمحسنی و غيره با بقايای حزب مزدور ديموکراتيک خلق چون دوستم و 
 آب نااميدی به تل خاکستر بدل کرده و بر اميد ھای ھزاران قھرمان گمنام کشور و ملت ستم ديدۀ افغانستان کابل را
 ميليون ھا وطن آنست که جنايتکاران خلقی ـ پرچمی که در قدوم روس تجاوزگر خون  ندای مادر،ازينرو. پاشيدند

 و سر انجام با اسالم سياسی ان شستندھموطن خود را ريختند و وجب وجب خاک پاک وطن را به خون بيگناھ
به پای ميز با شرکای جرم شان ،  جا خوش کردند و متحدينامريکااشغالگرخوابه شده و در آغوش امپرياليزم ھم

  .ده شونديمحاکمه کشان
 

تجاوز ر ھمعتقد است که ًقويا با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان،  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 
گورستان  راھی جز نوکران اجنبی  .به شکست استمحکوم سرانجام  منجمله تجاوز امپرياليزم  جنايت گستر امريکا 

و قيمت گردند در پای ميز عدالت محاکمه بايد  کليه خائنين به وطن از ھر طيفی که اند دير يا زود . ندارندتاريخ 
   .بپردازندخيانت به کشور و جنايات خود را 

  
  !مرگ بر متجاوزين شرق و غرب
  !مرگ بر مزدوران استعمار

  !زنده باد آزادی
  !پاينده باد افغانستان
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