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   AA – AAپورتال هفتمين اعالميۀ 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" 
 ٢٠٠٨ اکتوبر ٥ 
 
 
  

  يک به مناسبت هشتادمين سالروز تولد
  

  "ببرک کارمل"نوکر روس، مشهور به 
  

، "ببرک کارمل"اعالن کرده که هشتادمين سالروز تولد " اصالت"سايت های انترنتی پرچمی ها، از جمله سايت 
  :را اعتقاد بر آن است که ما  . را تجليل می کنند،اين نوکر سر سپردۀ روس

به خيانت ملی آلوده شده در " ق افغانستانحزب دموکراتيک خل"ـ با آوردن روس در افغانستان دست تمام ١
  .سنگين تر و رسواتر می باشد" ببرک کارمل "يشاپيش همه، مسؤوليت و نقش خاينانۀپ
 آن عامل روس به شمار رفته ، در عمل تقديس جنايات ای تائيد عملکرد خاينانۀبه معن" ببرک" ــ تجليل از ٢

  .امپرياليزم روس می باشد
  نموده تا به دفاع از يک خاين به مام ميهن وءت را اعطاوران روس اين جرأنچه به مزد ــ همه می دانيم، آ٣

برنامه هايی روی دست گيرند؛ نخست حاکميت اسالم سياسی در افغانستان و اشتراک عملی  قاتل مردم کشور
در اشغال ه در ثانی وضعيت فعلی کشور است ک  خون کابل بود ودريایکنار مزدوران روس در ايجاد  آنها در
  . در آمده استناتو
حاکميت مشتی ميهن فروش بر مقدرات مردم، مزدوران روس را به تحرک بيشتر   ــ کشور اشغال شده و٤

حاکميت دشمنان  آنها با استفاده از وضعيت  فعلی و. ندهای ضد ملی خويش را شدت بخش زمينۀ فعاليتتاواداشته 
رهبری حزب شان را به کشور   ورزند تا در پناه قرينۀ جديد، خيانت حزب ومردم بر کشور ما تالش می

  .پوشانده، زمينه های بازگشت مجدد شان را بر اريکۀ قدرت فراهم نمايند
دارند، واجب است آگاهی خاين آن  رهبران جنايت پيشه و که از عملکرد خاينانه آن حزب و  ــ بر تمام کسانی٥

 به افشای ، از هر طريق ممکنزندگی می نمايند، در قبال چنين خيانتی ساکت نمانده تا در هرگوشه از جهان که 
قبال مادر وطن  ين خويش را درپرداخته َد" ببرک کارمل "خيانت های آن حزب به خصوص شخص  جنايات و

   . نمايدءبه درستی ادا
ايی  را منافی وجدان ه  تالشضمن آنکه چنين"  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد " ــ متصديان پورتال ٦

م وطنان نيز می خواهد تا به عالوۀ افشاء آنرا به شدت محکوم می نمايد، از ه  مردم ما دانسته وآزاديخواهانۀ
 لب افشاء کننده به آدرس پورتال؛ که آگاهانه درفش مبارزه عليه وطن فروشان وگری های الزم، با ارسال مطا

پيش رو در قاطعانه در آن مسير گام می گذارد؛ ما را نيز در نبردی که  وخاينين به ملت را بر دوش گرفته 
  .ياری برسانند، داريم 

  !نفرين تاريخ بر ببرک شياد ننگ و                         
  

  !ش به خاطر تقديس حاکميت مزدورانمحکوم باد تال              
                                   

   AA-AAپورتال                                    
 

 
 


