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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Declarations  اعالميه ھا

  

 »  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد « د

  شپٻتمه خبرتيا

  ع کال د اکتوبر اوومه٢٠١١د 

  

  د افغانستان اشغال دوام لري

 امد لوٻديځو يرغلګرو د وحشيانه تٻري دو
  

دې نړۍ خور ځواک له ھر ډول موجه . پر ګران افغانستان د لوٻديځ له وحشيانه تٻري څخه اوس لس کاله تٻريږي

ع کال د اکتوبر پر اوومه پر افغانستان يرغل وکړ؛ اوھغه وطن پلورونکي يې ٢٠٠١منطقي او حقوقي دليل پرته د 

خپلواکي، اولسي »  آزاد افغانستان –غانستان آزاد اف« د . واک ته ورسول، چي د ھمدې ورځي لپاره يې روزلي وه

او امپرياليستي ضد ويبپاڼي بٻله ځنډه د افغانستان پر سپٻڅلې خاوره د امريکايي امپرياليزم وحشيانه تٻری له ھمغه 

پيل څخه تر اوسه په کلکه غندلئ دئ؛ او د ھيواد ټول پتمن او ننګيالي خلک، طبقې او قشرونه و امپرياليستي ضد 

  .او ارتجاعي ضد مبارزې ته را بولي 

زموږ په لسګونو . ديلس کلن تٻري او اشغال د افغانستان وخلکو ته ډٻر ناورينونه او ناخوالي ورپه برخه کړي 

زره ھيوادوال يې په بې رحمۍ سره ووژل؛ په سلګونو زره يې بې کوره کړه؛ د نيواکګرو ځواکو او د ھغو د بې 

امپرياليزم د افغانستان د منقاد کولو په . پتو کورنييو مزدورانو له خوا زموږ پر زرګونو خوندو او مندو تٻري وسوه

و مقامو داسي تالۍ څټي او بې وجدانه افغانان ګومارلي دي، چي ھيله لري مقصد د خپل مستعمراتي دولت پر لوړ

دا دی د امپرياليزم ھغه سوغات او ډالۍ، چي . ھيواد تل تر تله مستعمره او له خپلواکۍ څخه بې برخي وساتي 

  .ناموس پلورونکي يې شپه او ورځ په دفاع کي، چيغي او نارې وھي 

ويبپاڼه پرافغانستان د يرغلګرو د ناروا تٻري په کلکي غندني سره، له ګردو » نستان  آزاد افغا–افغانستان آزاد « د 

ويښو، زړورو او وطن دوستو ھيوادوالو څخه غواړي، چي د بھرنييو او کورنييو دوښمنانو له کرغٻړن سٻوري 

اطر پرله پسې او نه څخه د ګران ھيواد د ژغورني، د افغانستان د خپلواکۍ د بيا ګټلو او د خلګو د سوکالۍ په خ

د ويبپاڼي چلوونکي چمتو دي، چي له ھرراز امپرياليستي ضد او ارتجاعي ضد . ستړې کٻدونکې مبارزه وکړي 
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مبارزينو سره په يوه ليکه کي ودرٻږي؛ او د ټولو سازمانو، ټولنو او افرادو د آزادۍ بخښوونکو او ارتجاعي ضد 

  .مبارزو مالتړ وکړي 

  !!!مړه دي وي اشغالګران 

  !!!مړ دي وي امپرياليزم او ارتجاع 

  !!!بريالۍ دي وي زموږ د خلګو خپلواکۍ بخښوونکي او ترقۍ غوښتونکي مبارزې

 

  


