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   AAــ AA پورتال  ٧٢اعالميۀ شماره      
 "آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد "        

  ٢٠١۴ جون ٢۴                 
  

  

  بيح قتل عام پشتون ھا در پاکستانتق
 کشتار پشتون ھا را " افغانستان آزادافغانستان آزاد ــ"گری و ضد بيدادپورتال ضد استعماری 

توسط اردوی فاشيستی دولت پاکستان ــ اين سگ ھار امپرياليزم و ارتجاع در منطقه و جھان ــ در 

تا دارد،  ءردم شريف افغانستان تقاضا و از مستان به شدت محکوم نمودهمناطق پشتون نشين پاک

روش پورتال . ندورزپشتيبانی جدی خود را از برادران و خواھران ستمکش آن سوی سرحد دريغ ن

بر مبنای دفاع از حقوق مظلوم در برابر ظالم استوار بوده و ھيچ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  .نمی پذيردو ھيچ مورد ديگر  ظلم و ستم گونه تبعيض نژادی، قومی و زبانی را در ارتباط

 بر مناطق پشتون نشين آن کشور، کتلۀ عظيمی از ت وحشيانۀ دولت فاشيستی پاکستانبه اثر حمال

ابزار کشتار طبقۀ و  کشتار اند، تا از فشاربه افغانستان سرازير شده نامنھاد مردم آن سوی سرحد 

 خواھران و برادران پناھندۀ ھم ميھنان ما ھم بايد با آغوش باز از.  در امان شوندحاکم پنجابی،

ما به ياد داريم که . نمايندو افغانی  پذيرائی کرده و تا زمان بازگشت شان با آنھا رويۀ نيک خويش

ميزبان مھاجران افغانستان بودند و ميليون ھا تن از در دھۀ ھشتاد  ،ھمين مردم مظلوم و فقير

 آنھا ھنوز ھم در آن جا زندگی می ی از خاک خود جا دادند، که تعداد کثير ما را درموطنانھ

حمالت وحشيانۀ فاشيستی پاکستان بر مناطق پشتون نشين به ھدايت امپرياليسم امريکا . نمايند

  . صورت گرفته و دستان اربابان امريکائی ھم درين قتل عام سرخ است

 ضد استعماری و ضد ارتجاعی ر و عناصِ ھااز کليه نيرو" آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد "پورتال 

گری و تاريک  می خواھد، که عليه ظلم و بيداددر افغانستان، پاکستان، ايران، منطقه و جھان

  .ھم شکنندوده و زنجير بندگی و اسارت را درانديشی قيام نم


