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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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 Political سياسی

 
  گروه جوانان آزاديخواه افغانستان

 ٢٠١٢ اپريل ٢٨

  

   کابلۀ فاجعی احترام به ھفتاد ھزار قربانیادا
  

ور و محکوم کردن تجلاھروزي سحيتقب یبرا) ١٣٩١ ثور ٨( افغانستان، امروز خواهي جوانان آزادگروه   لي ھشت ث

  . زدیاباني خگري حرکت دکي دست به ،ی کرزی و دولت پوشالادگراي آدمکشان بنلهيوسه  روز نکبتبار بنيا

 و پارچه مي در مناطق مختلف به آسمان غمبار کابل بلند کردیئ ھواۀ پوقانلهيوسه را ب" یھشت ثور ماتم مل" شعار ما

  .مي مناطق شھر نصب نمودی را در بعضامي پني ای حاویھا
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ه بمي کار خواستني با اما ا ک اده  به ھفتاد ھزار ھموطن معصوم م ا بیدست جھ شته شدند اداعيصورت فجه  ھ  ی ک

رام کن دا سردھمياحت شان ن ه بازماندگان ه جانمي و ب دی  ماني ک ارتوانن درت و تفنگ شان ت تفاده از ق ا اس  ني خونخي ب

ان ب  شد آننخواھند ھرگز قادر ی مکاتب ما حذف کنند، ولیرا از کتب درس شان اتيجنا ز جوان  داريرا از قلب و مغ

  .نديو مادران عزادار ما بزدا
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ته شده ی شھر کابل دستور داده است تا شعارھایتي امنی به حوزه ھای کرزی دولت پوشالۀ آنکه وزارت داخلبا  نوش

 گروه ما باشند، اما ما ھمچنان ثابت قدم ی اعضایري دستگی کابل پاک کنند و در پیوارھاي گروه ما را از دۀليوسه ب

  . دادمي ادامه خواھوع متنی ھاوهي رفت و اعتراضات خود را با شمي خواھشيبه پ

ده است و طمي خوشحالما ا مواجه ش ان بی که حرکت ولو کوچک ما با استقبال گرم ھموطنان م د روز جوان  داري چن

ه دهي افغانستان  کشی و روستاتي اعتراضات به ھر والني اميدورايام.  به ما ملحق شده اندیگريد شماريب  شود و نطف

  . شان شودی و باداران خارجی طالب،یاد جھ،ی پرچم،ی خلقتکاراني جناهيعل» بھار افغانستان«گذار 

   افغانستانخواهي جوانان آزادگروه

  

AfghanYouthGroup/com.facebook.www://http  

AfghanYouthGroup/com.youtube.www://http  

 


