
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ جنوری ١۶

 

 

 

 

 

  ؛ جانوران وحشی اند؛ئیاشغالگران امريکا

  !پا خيزيده  آنان به علي
 

  

بر کشور ما تجاوز نموده اند، " جنگ عليه تروريزم" و" دموکراسی" ،"حقوق بشر" نامه  که بئیاشغالگران امريکا

درندگانی ھستند که به ھيچ نوع ارزش انسانی احترام قائل نيستند و در ده سال گذشته توده ھای تھيدست و زحمتکش 

ع ظلم، ستم،  عام و عمليات کشته اند، با اجساد آنان بازی کرده اند و از ھيچ نویما را در بمباردمان ھا، قتل ھا

  . تجاوز وجنايت ابا نورزيده اند

اين وحشی ھای خونريز کشتار افغان ھا را خوشگذرانی پنداشته و ھر وقتی که بخواھند، افغان ھا را می کشند و بعد 

" دموکراسی"، "حقوق بشر"ادعای مثل سگان ولگرد بر اجساد آنان ادرار می کنند و بدينصورت نشان می دھند که 

  .ی می ماند که فقط دريدن بلدندئشان به جفيدن سگ ھا" دنی مۀجامع"و 

ين آواخر رسانه ھای خارجی عکس ھا وتصاويری را به نشر سپردند که در آن چھارتن از نيروھای حيوان ادر

رسانه . يده اند، در حال ادرار کردن می باشندت که در خون غلیئوی اجساد سه تن از افغان ھار برئیصفت امريکا

ی سعی می ورزند با اين تبليغات که تا ھنوز معلوم نيست که اين اجساد از  مردم ملکی است يا از طالبانی ھای غرب

  . که در صحنه نبرد کشته شده اند، اذھان عامه را منحرف بسازند

اين . نمی کاھد چيزی ئیکه اين اجساد مربوط افراد ملکی است يا طالبان، از جنايت اشغالگران امريکا اما، اين

 ننگين بر جبين ۀ لکتر را می سازد، از ھمه اولئی امريکائیجنايت و توھين که  خصوصيت ذاتی امپرياليست ھا
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 جنراالن اين جنايتکاران مدال می ۀشمار می رود که با بی ننگی و بی غيرتی بر سينه دولت دست نشانده آنان ب

را نشان می دھد که اين شاشوک ھا » روشنفکرانی«ی سياسی م؛ اين وحشی گری بی شھامتی و بی ناموسدوزنند؛ 

 است که نمايندگان آن در  ی» مدنیۀجامع«توده ھای افغانستان می دانند و سوم داغ سياه بر چھره » دوستان«را 

  .  کنار رئيس جمھور اين وحشی ھا بر اين جنايت می خندند

ی و برخورد غير انسانی  را به شدت تقبيح می نمايد و باور سازمان انقالبی افغانستان اين جنايت، توھين،  وحشيگر

 انتقام اين سه و ھزاران افغان بی گناه را از اين اشغالگران ،دارد که مردم قھرمان افغانستان روزی در آتش استقالل

 کاران ظالم و دولت پوشالی آن خواھند گرفت و دشمنان افغانستان؛ اشغالگران جھانی، دولت دست نشانده وجنايت

  .زودی در آتش قھر مردم ما خواھند سوخت و در برابر قيام زحمتکشان به زانو درخواھند آمده طالبی وجھادی ب

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٠ جدی ٢٢

 


