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  »آذرخش «ۀھيأت تحريرنشري

  ٢٠١١ فبروری ٤

به مناسبت تظاھرات افغان ھای » آذرخش« ھيأت تحريرۀاعالمي

لمان به ضد اشغال افغانستان توسط قوای امھاجر درشھرمونشن 

  »ناتو«می نظا
  !ھموطنان غيور و مبارزو دوستان خوب مردم افغانستان

افغانستان و توطئه ھای  در جای بس افتخاراست که بعدازيک دھه دسيسه و فريب توسط قوای استعماری اشغالگر

نشده  مستعمراتی کابل ، افغان ھای بيدارو وطنپرست اغفال ۀخائنانه و عوامفريب مزدوران آنھا درمقامات بلند ادار

 و با وجود مشکالت متعدد ، توانسته اند بازھم فرياد آزاديخواھی و رد اسارت و بردگی را درين روزمھم درقلمرو

  .يکی ازکشورھای متجاوزبه افغانستان ، بلند نمايند

اين ابتکارشجاعانه به اين دليل ھم قابل تمجيد و ارجگذاری فراوان است که کشورھای غربی باوجود تظاھربه 

 و با استفاده ازتأسيسات پوليسی و استخباراتی خود ، ازھيچگونه اقدام ءراسی و احترام به حقوق مردم ، درخفادموک

مثال ھای آن دريکی دوسال اخيرکم . رياد ھای به حق مردم دريغ نمی نمايندآرام ومحاسبه شده جھت بی اثرساختن ف

حرکات اعتراضی درنقاط مختلف دنيا به ضد ظلم و بی عدالتی درين مدت ـ به خصوص دراين روزھا ـ  .  نبوده اند

لی ـ ولودرشکل و  بين الملۀخاموش ماندن فرياد ملت مظلوم ما درچنين جوآزاديخواھان. ابعاد گسترده ای يافته اند

ازاين رواقدام شما عزيزان ھموطن ودوستان .  بزرگ و تأسف انگيزی می توانست باشدۀ آن ـ نقيصۀشرايط ويژ

  . ملت ماراباخود داردۀارزش واالئی برخورداربوده سپاس قاطب ھمبسته و ھمدرد مردم افغانستان ، از

را دردفاع ازاستقالل   خواست ھای اصولی مردم ماآرزومنديم تا شما ھموطنان دليربتوانيد دراين گردھمآئی ،

 تمامی مليت ھای برادر و باھم ۀافغانستان ، دردفاع ازآزادی و حق حاکميت ملی شان ، دردفاع ازحقوق حق

 ۀاراد طرد تجاوزواشغال ، ردھرگونه فرمانروائی بيگانگان و پافشاری براحترام به ۀبرابرسرزمين ما ، با روحي

  . ، به گوش جھانيان برسانيد گماشتگان بی مقداراستعمارگرانۀ ارادخود مردم ما ونه

  !فق و سرفرازباشيدوم

  !ھمنوائی و ھمبستگی ھمه مظلومان کشورباشماست

  !درراه طرد استعماروارتجاع به پيش


