اهداف ما

• افغانســتان مستقل ،آزاد ،دموكراتیك و
یکپارچه.
• وحدت ملی بر پایه اســتقرار و تحكیم
دموكراسی استوار بر سکیوالریزم.
• تـســـاوی حـقـوق زن و مـرد و تمامی
ملیتهای کشور.
• مـبـــارزه بر ضد هر نــوع بنیادگرایی،
ارتجاع و مداخالت خارجی.
• خروج فوری نیروهای اشغالگر امریکایی
و ناتو از افغانستان.
• دفــاع از مبارزات آزادیخواهان ه و مترقی
ملل دربند جهان.
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اعالمیهها

بدون محاکمه جنایتکاران  ۸و  ۷ثوری،
مردم ما صلح و شکوفایی را
نخواهند دید!
هرچند ســالیان درازی از
ســیاهروزهای  ۸و  ۷ثــور
میگــذرد ،ولــی هنوزهم
مردم زجرکشــیدهی ما از
پیامدهای فاجعهبار این دو
روز شــوم رهایی ندارند.
دو روز هولناکــی کــه
صدها هزار قربانــی از ملت ما گرفت؛ میلیونها تن را بیخانمان کرد؛ هزاران
انســان آزاده و باوجدان ســر به نیست شــدند؛ از کودک  ۷ساله تا مادران ۷۰
ســاله مورد تجاوز قرار گرفتند؛ زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ما منهدم
شدند؛ داشــتههای ملت تاراج و برباد رفت؛ و صدها قساوت و مصایب دیگر.
به همه ملت ثابت شــده که ســران خلقیـپرچمی و رهبران تنظیمی علتالعلل
تیرهبختیها و مرارتهای امروزی کشور اند .از خیانت اینان بود که افغانستان
مورد دستاندازیهای دولتهای مستبد پاکستان و ایران و چهل کشور اشغالگر
تحت رهبری امریکا قرار گرفت.
از همــه دردناکتر که هنوزهم جمع وســیع از عوامل ایــن دو روز ننگین
بر سرنوشــت مردم ما حاکم بــوده ،تحت پرچم امریــکا و متحدانش در دور
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