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  AA - AA پورتال ٣۵  اعالميۀ 
 "افغانستان آزادـ ـ آزاد افغانستان"

 ٢٠٠٩  می٢٨           
  
  

   کنيممحکوم میً ا شديدار  کشور نفر از بيگناھان١٢٨قتل 
  

تی صفحۀ انترن از يدتائ و به که از کابل پخش می شود تلويزيون آريانا ٢٠٠٩  می٢٨  و٢٧ مؤرخقرار اطالعات 
 مناطق مختلف بمباران و فير راکت در طی دو روز در  اثرای ناتو و امريکا درقو ،بخش فارسی راديوی بی بی سی

 ولسوالی خروار واليت لوگر ولسوالی گرزه سيری واليت پکتيا، کنر،کز واليت اسعد آباد مرواليت ارزگان، (کشور 
 و موسپيدان  کودکان، زناناطق را که اکثرشان نفر از اھالی اين من١٢٨ حدود )و ولسوالی ورممی واليت پکتيکا

به نام ھای طالب،  اين قوای متجاوز و سرکوبگر ھمه روزه اين ھمه ھموطنان ما را .بودند، به شھادت رسانيده اند
و مردان جالب توجه است که حتی کودکان و زنان . دن غيره به قتل می رسانده، پيکارجو، شورشگر، تندرو والقاع
  . نيز به ھمين نام از دم تيغ می گذرانند، القاعده و سياست آنھا را نمی شناسندًخوان کشور را که اصالنا

 زيرا ھمان طوريکه متجاوزين انگليس قھرمانان ملی يست، نو نیيز چزير اين نام برای جامعۀ افغانیانسان کشی 
 به  و غيره امير دوست محمد دست نشاندۀ انگليس چون شاه شجاع، پادشاھان  امرکشور را به گناه ھای سر کشی از

ی، ک هی خود چون ترھا ھزار افغان را در پای ملعبه ھا به ھمان گونه دولت متجاوز روسی صد ،ندقتل می رساند
از ھمين روست که امروز قوای ناتو و امريکا . امين، ببرک و نجيب به نام اشرار و دشمنان انقالب از دم تيغ کشيد

ده ھا ھزار افغان را به نام ھای مختلف در پای عروسکانی چون کرزی، خليلی، مسعود، رنگين داد فر خون نيز 
  .دناسپنتا، فاروق وردگ، اعظم دادفر و ديگران می ريز

نه ارادۀ يک  بی رحما دسته جمعی سنگين و کشتار ھایھای عام  قتل  چنانولی آيا آن نيرو ھای متجاوز توانستند با
 آن ند که آن امپراتوريھای ظلم و استبداد از اساس فرو ريخت وھمه شاھد !ھرگز! ھم شکنند؟ نهملت آزاديخواه را در

اگر شاه شجاع، امير دوست محمد خان و . لت فرو رفتندو مذ ھا در گنداب تاريخ تا ابد در روسياھی ھمه بازيچه
قرار دارند، عروسکان ديگر چون ھر فرد وطنخواه  به مثابۀ چھره ھای بد نام تاريخ مظھر لعنت و عبرت انامثالش
 چون صبغت هللا پس چرا در مورد ساير گديھائی. تندستگی گور و کفن را نياف حتا شايکی، امين، ببرک و نجيب هتر

   : روشن نگر فرمود عارفی؟ باشدمجددی، ربانی، مال عمر و کرزی روند تاريخ دگر گون
  

  بر زمين افتاد، آخر پست شد  ھرکه با بيگانگان ھمدست شد
  

ی بيش بھا بود به بھای ھمان خونھا! و ھرگز نه! نه.  خونھای آزاديخواھان به عبث به جريان افتيدند ھمه پس آيا آن
  .  تنومند شد و اينک ضحاک زمان را به مصاف طلبيده استرفت ،که درخت آزادی قوت گ

  
امريکا را که در ھمکاری با دولت دست   وناتونظاميان  يوميۀت ا جناي"افغانستان آزادـ ـ آزاد افغانستان"پورتال 

ھدای ششدت محکوم کرده، ھمدردی خود را با بازماندگان اين ه ، بتالف شمال صورت می گيردئنشانده بالخصوص ا
 که مردم ،سلسلۀ قتل بيگناھان تا آن زمان ادامه خواھد داشت است که پورتال  متيقن.  اعالم می کندگمنام ميھن

 تاريخ گورستان يعنی جايگاه اصلی آن، دولت دست نشانده را به ن ھمه اجنبی ھا را از خاک پاک خود برانندافغانستا
  .دنکشد و شاھد آزادی را در آغوش نبريز

  

  !گمنام کشور د روان پاک شھدای باشاد


