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   پورتال ۵٢اعالميۀ شماره 

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  ٢٠١٠ جوالی ١٩        

  
  
  

  ن را کشيدن موضوع تجزيۀ افغانستاپيش
  

  به شدت محکوم می کنيم
  

بر مبنای روحيۀ مادۀ اول اھداف " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال مبارز و ضد استعماری 
را از جانب ھر گروه و " افغانستان"نشراتی خود مطرح ساختن تجزيۀ وطن محبوب و مقدس ما، 

استعماری و امپرياليستی در محو و جناحی که باشد به شدت محکوم نموده و آنرا يک توطئه بزرگ 
  .انھدام اين خاک پاک می پندارد

  :ی و بين المللی طراحی شده استه ئ ضد افغانستان در سطوح ملی، منطقتوطئۀ
، يان، جمعيتی ھا، خلقيان، پرچميانھا، خراسانينينی مانند ستميان، شورای نظاريــ در سطح ملی، خا

تھای ضدملی سخت در تالش اند، تا ھويت و ھستی افغانستان عمال امپرياليسم و بعضی جرايد و ساي
  .را بنا بر ھدايت باداران از ريشه نابود کنند

ّی، پاکستان، ايران، ھند و روسيه با استفاده از عمال داخلی خود سعی می ــ در سطح منطقه ئ ُ
داخلی و گماشتگان در دسترس غالمان جب آن را ورزند، که افغانستان را به تباھی بکشانند و ھر و

  . دھندبخود، قرار 
امريکا، برتانيه و يک تعداد از کشورھای عضو ناتو و تابع اضالع متحدۀ ــ در سطح بين المللی 

امريکا در صدد اند که بنا بر مالحظات ستراتژيک و منافع خاص سياسی و اقتصادی، افغانستان را 
ر افغانستان مشاھده که در تجاوز امريکا بوری  استفاده از بردگان داخلی ط.تجزيه بکشانندسوی ه ب

  .کرديم، ميتواند بھترين وسيله برای تحقق اميال استعماری امپرياليسم جھانی باشد
  

خاطر حفظ تماميت ارضی کشور، با ه ب" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
 تجزيه اکفروشان وآزمند، خاينان، خاشغالگران  کليه به مبارزۀ خويش باقاطعيت کامل 

  . فرد خاين و ضد ميھن، رحم نمی کندقدرت و  ھيچ طلبان ادامه داده و به
  


