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  گزارشگران پورتال

٠۶.٠۴.٠٩  

  گزارشات تصويري

 تظاهرات مردمي دو روزه در محكوميت ناتو
)چهار و پنج اپريل( استانبول   

)10(  
  

ۀمان متاريخ مبارزات گذشته بشريت آزاديخواه در بستر ز ارزات آزاديخواھان ه مب ه ن جمل ستان علي ر افغان ردم دلي  م

ای ستمکش  روزی خلقھ ده در پي ر وعامل عم د اساس تغيي متجاوزان در اعصار متوالی، گواه بر آن است که ھر چن

وده است، مگر  روی متجاوز ب ه ني ا علي ی برگشت خود آنھ اطع وب ه ، ق ارزه آگاھان تعمار، مب ر اژدھای اس ان ب جھ

سته است مساعدت کشو ی توان ر ھای ھمسايه، وبشريت صلح دوست جھان با آنھا در نھايت به مثابه يک عامل بيرون

  .در تسريع پيروزی سھم بسزائی ايفا نمايد

احه  ه گسترش س ستان ب ان در خارج از افغان با حرکت از ھمين منظر است که از جانبی نيروھای متعھد وپيشرو افغ

اين مبارزه در خارج از افغانستان به اريخزده وخ  مثابه ممد مبارزات داخلی پامی فشارند و از طرف ديگر عناصر ت

سخت تقال دارند تا با تحريکات خرده بورژوا مآبانه، خارج از افغانستان را به حريم آرام استعمار وطرفداران اشغال 

  .مبدل نموده، نگذارند تا صدای مردم ستمديده افغان به گوش جھانيان برسد

ی و پورتال ما ارزات انقالب د مب ستان، ھرچن وای اشغالگر از افغان دن ق رون ران  را عقيده بر آن است که به خاطر بي

دان سمت  در داخل کشور نقش تعيين کنندۀآزاديخواھانه با تمام ابعاد آن ز خويش راب  را داراست وبايد بيشترين تمرک

روی خويش اشغالگران داشته باشيم، با آنھم حق نداريم کشور ھای خارج از افغانستان ا ني  را از ياد برده ومتناسب ب

اتو . را در نقاط ضعف آنھا آسيب نرسانيم با حرکت از ھمين موضع وبا شناخت از اينکه در بين کشور ھای عضو ن

ستان ننگ  شايد بتوان با دشواری کمتری مردم ترکيه را که کشور شان به مثابه يکی از اعضای ناتو در اشغال افغان

شيد، ابدی ر دان ک ه مي ا  ب ردم م ۀ م ارزات حق طلبان داری از مب ه طرف وده است، ب ائی نم ال ا کم واداران پورت در ھ

ائی از تظاھرات  ده ترکی ، عکس ھ ا نيروھای رزمن اتو ھمسوئی ب ه متجاوزان ن دگان آنھاعلي ما خوانن را خدمت ش

ردم آنرا به مثابۀ مشورۀ نيک از جانب پورتال در نظر گرفتهباشد . می دھندعزيز قرار  ه م  در ھر جائی که ھستيد ب
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ارزه  دان مب ه مي رنج کشيده ودرد مند وکشور ويران ما انديشيده مردم آزاديخواه جھان را عليه دولت ھای اشغالگر ب

  . بکشانيد

ه ما را اعتقاد بر آن است که در کنار تأمين وحدت مبارزاتی وآگاھانه  ملت افغانستان به دور يک پالتفرم مبارزاتی ک

درت ھای اشغالگر يکی از شروط  ه ق ان علي واه جھ ردم آزاديخ جوابگوی شرايط امروز ما باشد، به ميدان آوردن م

د . پيروزی مردم ما را عليه اشغالگران در چشمرس قرار دھدديگريست که می تواند  ا امي ان م ھمچنان خواھران افغ

ردان است در عوض م ساز دوشادوش م رد دوران ن نب رار داده در اي دۀ ترک را الگو ق ان رزمن تعمار، زن داحان اس

   .افغان عليه استعماررزميده تاريخ خويش را با توانائی وارادۀ خويش رقم زنند

  ه بنياد منـــدرد وطن سوخت

  سوی فلک بر شده فرياد من

  صفحه است) ٨(گزارش در 
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