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 Declarations  اعالميه ھا

  
 " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "  پورتال ٧۶اعالميۀ شمار 

  ٢٠١٧ جون ٠۶
  
  

  !پوشالی جنايتکار را محکوم می کنيم دولت به وسيلۀ کشتار مردم
  
  

ه   کابل را توسط دولت مزدور استعمار  بمظاھره چيانوبی وحشيانۀ سرک"  آزاد افغانستان–پورتال افغانستان آزاد "

سفاکی نظام عليه مردم داغديدۀ کابل کمتر . داند گان اين نظام را جانيانی بيش نمیشدت محکوم می کند و جنايت پيش

اه کابل مردم بی گن. نيست"  پرچمی–خلقی  "رژيماز روش ضد انسانی دست نشاندگان سوسيال امپرياليسم شوروی 

شوند و از جانب ديگر دولت دست  از يک سو توسط تروريست ھا و نيروی ھای امپرياليستی  خرد و خمير می

. نمايندمستعمراتی بلند ننشاندۀ استعمار خون آنھا را می ريزد تا صدای اعتراض خود را عليه بی کفايتی دولت 

، در جاده ھای کابل به تظاھرات پرداختند تا  و ايادی آن که بدون ترس ازامپرياليسمستمديدگانی انداعتراض کنندگان 

  . بردارندارگ نشينان کثيف ۀھويت ضد بشری اين دولت خاين را افشاء نمايند و پرده از چھر

در اقصا نقاط  قربانيان و مبارزان راه آزادی ۀھمدردی خود را به ھم"  آزاد افغانستان–پورتال افغانستان آزاد "

دھد که از ھر گونه جانفشانی برای سرنگونی اين نظام   ابراز داشته و به مردم ستمکش کشور وعده میکشور 

  . کثيف دريغ نورزد

  !ھم ميھنان رزمنده و شجاع

آنھا می خواھند خونھای ريخته شده را . متوجه باشيد که ايادی نقابداراستعمار در صدد رخنه در صفوف تان ھستند

بکوشيد با ھرگامی که در تقابل با ايادی آشکار . سيدن به اھداف ضدملی شان بسازندمعامله گرانه اسباب ر

امپرياليزم يعنی قاتالن فرزندان تان که در ارگ جای داده شده اند، بر می داريد، ايادی پنھان امپرياليزم و ارتجاع 

در غير آن ھمان طوری که بار . يدھار مذھبی را نيز افشاء نموده، يک لحظه از دخالت ھای ضد ملی آنھا غافل نمان

ھا اتفاق افتاده و تاريخ گواه آن است، بار ديگر اين زالوصفتان خون آشام، در عوض خون ھای ريخته شده برای 

  .شان آرگاه و بارگاه کمائی خواھند نمود

  "آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتال

  
 
 


