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  راھی صبا
  ٢٠١٨ اکتوبر ١٧

  

  ]جنگ افروزی امريکا و شرکاء[
  :يادداشت ناشر

 عليه جنگ نام به دروغ سال ھفده"لب ا مط و باز نشرهبعد از مطالع" صبا راھی"اين مطلب را ھمکار عزيز ما خانم 

منتشره  "، ھفده ساله شد اشغالیی جنايتکار در افغانستاناجنگ ارتجاعی امريک"، "افغانستان در اسالمی تروريسم

به " راھی" نگاشته اند، ما ضمن سپاس از ھمکار ما خانم انش  برباالی"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"در پورتال 

اجازۀ شان اين برخورد فعال شان را در قبال نشرات پورتال منتشر می سازيم، باشد سرمشقی گردد برای ساير 

  .خوانندگان

 AA-AAادارۀ پورتال

 

 و جھان در کشورھا اکثر برای شان ۀنشاند دست ھای رژيم حاکميت با ،ھايشان افروزی جنگ با شرکايش و مريکاا

 بلکه نيستند و نبوده ملتی ھيچ دلسوز ھرگز که اند کرده ثابت نوکرشان ھای رژيم طريق از کشورھا آن منابع غارتگری

    .خانماسوزند و ساز جنگ غارتگرانی

 تا کند می ياری وضوعم اين درک در را ما شده گرفته " آزاد افغانستان- آزاد افغانستان"سايت از که زير مطلب دو

 تنھا آن جنايتکار ھای دسته و جناح تمام با امپرياليستھا پرورده دست رژيم ايران در اسالمی رژيم سرنگونی که دريابيم

 و مريکاا توسط "رژيم تغيير" با نه باشد می مسير ستمديده ھای خلق و محرومانساير  ،زحمتکشان و کارگران ھمت به

 بر افغانستان در را محرومان گلی ھای سقف که یئآنھا ھمانند یئھا بمب آنھا، نيوماورا از مملو ھای بمب يا و ءشرکا

 بخش که ارتجاع نيز و شد سبب کشور آن در را سرطان و زادیرماد عضوھای نقض انواع و کرد ويران سرشان

  !"دموکراسی غانارم" ونه داد "گسترش"را شود می مالحظه زير ھای نوشته در که آنچه طبق است امپرياليسم الينفک

 امپرياليستھای ارتش ۀحمل از "سياسی اسالمی" با جنگ و " دموکراسی از دفاع" ۀبھان به که یآنان بر ابدی ننگ

 .کردند دفاع خونخوار

 

  
  


