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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 AA-AAپورتال ٣٣اعالميۀ شماره 

  "افغانستان آزاد آزاد افغانستان"
١٠.٠۵.٠٩  

   
  به حمايت از تظاهرات محصالن پوهنتونهاي كابل

  
 محصالن ی و ضد استعماره دوستانھني  از مظاھرات و مبارزات  م"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال مبارز 

 یستيالي ضد امپریمحصالن شجاع با بلند كردن شعار ھا.  كندي متيكامل  حما  تي كابل  با قاطعی پوھنتون ھاديرش

 ابراز كاي امرسميالي تجاوزكار امپریوسط قوا فراه تتيوال خود را نسبت قتل عام مردم باال بلوك قينفرت عمنتنھا 

 ، حالت ترسني است كه دری افتخارني بزرگترنيا.  ، بلکه به رسالت روشنگرانۀ خويش نيز عمل نموده اند داشتند

 ی مبارزان راه آزاددالوران و شما بي ما را فرا گرفته، نصۀ كه سراسر كشور ماتم زدیوحشت و درنده خوئ

 خود را انتن از ھموطن  كه خون صد ھای فروشانني و مھني خائنهي كلی است  برایرس عبرت  دبه عالوه. شوديم

درکنار مردم مبارز وزنجير گسل  و با شھامت كشورقي شما فرزندان صدۀمبارز.  كنندي می سر اربابان اجنبیفدا

 و ی را از شر دشمنان خارجھني را درھم خواھد شكست و میستيالي امپرانيباالخره جبروت درنده خوافغانستان 

 خواھد شد و دشمنان ميھن باشكوه خيار  شما اوالد كشور ثبت تینام واال.   خواھد كردنجاتدست پروردگان اجانب 

 . فرو خواھند رفتخي در باتالق تاریتان با سرافگندگ

 خواه ین و فرد فرد آزادحق شما جانبازا ه بیاز خواست ھاضمن آنکه  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال

 با صراحت اعالم ميدارد که به خاطر نجات از تباھی بايد از ھمه اولتر تمام نيروھای خويش كندي میبانيكشور  پشت

فقط در چنين حالتيست که می . را عليه اشغال با اخراج اشغالگران وايادی بومی آنھا از کشور به حرکت در آوريم 

  .داد وھيچ راه ميان بر ديگری وجود ندارده خاتمتوان به کشتار افغانھا 

دانسته اعتقاد دارد که بايد غم وانده را به چنان نيروی مبارزاتيی  كي كشور شردگاني خود را در ماتم داغدپورتال

  . فعلی کشور ما باشدنيازمندی ھایتبديل نمود که پاسخگوی 

  !ه کشورھمبسته باد اتحاد مبارزاتی طيف ھای مختلف جنبش آزاديخواھان

  !برجنايتکاران وقاتلين مردم باالبلوک وساير قربانيان تجاوز امپرياليستیمرگ 

 

 


