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 یاسي سۀتبصر
  ناتو بر افغانستانۀ موقف تجاوزآارانتيتثب

 
 نيآمدند تا شصتم در شهر ستراسبورگ فرانسه گردهم  لي اپر۴ خي تجاوز آار ناتو بتارماني پسران

 آردند ادي قسم ی ضد بشرماني پني ای تعداد از اعضاكي.  رندي را جشن بگیستيالي امپرماني پنيسالگرد ا
 و بي را در تخریكائي امرش انسانكی هاروي آشتار افغانها به افغانستان بفرستند و نی برایشتري  بیآه قوا
   .د دهنیاري یبرباد
 یوعده آرد آه برا گريبار د ) استهيقدرت در دست صاحبان سرما( كايرنام امه  جمهور بسي رئاوباما

 .   تازه نفس بدانسو بفرستدی هاروي در آنجا ادامه داده  و نكاي افغان به تعرض امرگناهيآشتار مردم ب
 و ان افغانستی استعمار طوالنی خود را براتي، اما در واقع جنگد یم زمي بر ضد ترورنيطور دروغ  كايامر
 ی افتخار دارد آه قبًال پرده از توطئه ها" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"  پورتال .سازديمنطقه آماده م

 آشور یاسي  به ارتباط حوادث سیرينظي بی در افغانستان و منطقه برداشته و موقف ضد استعماركايامر
افغانستان آزاد ـ آزاد "پورتال   یخي ما به اصالت تارهناني هم مگذردي مكهيهر روز.  اتخاذ آرده است

  .گردندي آن می مبارزاتۀوي شۀدي و گروبرندي  می پ" افغانستان
 استي سكي مدت، فرانسه توانست نيدر خالل ا.   گرددي دوباره به  ناتو برمی سال  دور۴٠ بعد از فرانسه

 نگاه از شهرت ني و ازدي نمابي تعقكاي با امریاروئي  در روی جهانیاي را به ارتباط قضاینسبتًا مستقل مل
 سابق ۀ آن فرانسگري دی سارآوزیاما فرانسه تحت رهبر.  شود در جهان سوم برخورداری خوبینسب
 و بعد از تجاوز انيفرانسه در جر.   بدست آوردی سهمی  جهانۀي بلكه آرزو دارد آه در غارت سرماستين

 تاراجگران  اول یسي و انگلیكائي  امری ها ثروت عراق بدور ماند و شرآتدني بر عراق از دزدكايامر
 ی مخفۀ را بر ارتباط رابطی قبل مضمونی چند" ستانافغانستان آزاد ـ آزاد افغان"پورتال مبارز .  بودند

 آنرا در بخش توانندي آه هموطنان مدي به نشر رسان)ی ای آیس( كاي امری با دستگاه استخباراتیسارآوز
 ی در آوردن سارآوزی ای آی شد  آه چطور سحي مضمون توضنيدر.  ندي مطالعه نمای اروپائیزبانها
پس مشاهده .   ابدي بی در سطح جهانیگري دی داشت تا حامیف جمهور فرانسه دست مخسي رئثيمنح
 .رديگي مشتري بی جهان  سوم  آمادگگناهي غارت ثروت  و آشتار مردم بی آه ناتو براميكنيم
 آوفتن و قلع و قمع یر افغانستان، مردم استعمار شكن ما هم  برا تجاوز ناتو بشي موازات افزابه

 سر افگنده از افغانستان فرار خواهند آرد و ني هم متجاوزنباريا.  گردندي متهور تر و جسورتر  منيمتجاوز
 محكوم  ی فروشان مسلكنيو د ی و پرچمیخلق ملعون شاني استعمار همانند همكساني طلبان و خاك لميتسل

 . افغانستان خواهند شدخي تارمردم و
 


