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 Political سياسی

 
  گزارشگران پورتال

٠١.٠١.١٠ 
٢٠٠٩  

   سال وحشت و کشتار
٢٠٠٩  

 ر مقدای مزدوران بیندگک و سرافی ملزيسال رستاخ 
 

 ی كشور جھان به سركردگ۴٣.   بوداني قابل بري غی ھای شاھد برباد٢٠٠٩ درسال افغانستان
 ی آزادی ملت  ناتوان افتادند تا نداكي آنھا به جان ی مزدوران داخلی و ھمكاركاي امریاستعمار جھان

 به د،ي گردشتري قتل و زجر شكنجه بر ملت افغان بليھر اندازه كه تحم.  ندي را در نطفه خفه نمایخواھ
 ، را به جان خريدند زجر و شكنجه ،مردم ما ھر گونه فشار .  وج گرفت ایھنيھمان اندازه مقاومت م

 از شكست نا كه گذشت واھمه و ترس متجاوزیھر روز.   آدمخوار نشدنداشغالگران مياما  تسل
 ی آبروئی به سرنوشت مرگبار شكست و بی دانست  كه روزميالسيامپر.   گشتتر شان فزونیحتم

  . فرو خواھند رفتخي شان ھم در قعر  تاریخلمواجه خواھد شد  و مزدوران دا
 
 را حد اقل یاگر كشتار انسان.  دندي را متحل گردی تلفات انسانني، مردم افغان بزرگتر٢٠٠٩ سال در
 از ده ھزار تن شيبه بدوران اشغال  طی ی دسته جمعی مجموع كشتار ھام،ي تن در روز بدان٣٠
 و كاي و باعث مباھات امرفتدين نو به خاك و خگناهيكه چند  انسان بو نيست  نبود یروز.  ديرس

 ی نگردد و شادمانراني ویكه خانه و كاشانه او نيست  نبود یروز.   نشودشدولت دست نشانده ا
 ی و داخلیگان خارجشي پتي جنامي ملت افغان تسل، ، مگر با آنھماربابان قدرت را فراھم  نسازد

  .ه و نخواھد گرديددينگرد
 
 ی ھاتيفعال.    كردندرهي روزگار مردم ما را تء و شركای طالباهي ارتجاع س،٢٠٠٩ سال در

 كشور مي عظیتوده ھا.   وحشت دمار از روزگار مردم درآوردی و خلق قصدافتي ادي ازدیستيترور
 ی دمی مذھباني متمدن و وحشاني آتش درنده خومبادلۀ  داشتند، در ی جان كنی لقمه نانیكه  برا

    .دندي ندشيآسا
 
 از شي بئیكاي امراشغالگران.  بودشتري بگري نسبت به ھر سال دب غراني، تلفات وحش٢٠٠٩ سال در

 دھندگان هي ھا دالر مالمليارد.   متحمل شدندوبي و معی زخمگري تن كشته دادند  و صد ھا تن د٣٠٠
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 تتلفا.  ابدي دست یري چشمگتي واشنگتن بتواند به موفقنكهي شد بدون ای صرف انسان كشكايامر
 كه خشم افتي ازديادروز ه  ھم روز بكاي امرميالسيرپ امی ھمكاران خارجري و سایتالوي ھا، اسيانگل

  .دنبال داشته  را بآنھا یو قھر ملت ھا
 ۵ آن گروه و سيشمول رئه  بی ای آی سیكائي امرسي تن از جواس٨مبر بود كه  دس٣٠  در روز 

در ھر  .  نابود شدند و جشن سال نو را زھر شان ساختندو قندھار  حمله در خوست دو در یكانادائ
ھم   شدت انتي ضد تجاوز و خه است، در ھمان جا مقاومت  بی  ناموسی و بانتي تجاوز و خكهيجائ
  .ابدي یم
 
 ري و سای كرزی شرف باخته ای ھالي متوجه شخص و فامی مانندی بی ھای، رسوائ٢٠٠٩ سال در

نظام .  ديچي كشور و جھان پیفضادر  دزدان ني ای ھای و  عفونت گندگی بو. ديجنگ ساالران گرد
 استنباط شد كه افغانستان در دست ني و چندي گردی حكومت  در جھان معرفنيمزدور كابل فاسد تر

  . كشدی مرا شي نفس ھاني  مقدار استعمار  آخری  بورانمزد
   
  ی استعمار،  و شرف باختگان بسانياسه ل طلبان، كادي فروشان، انقھني  متي، ھو٢٠٠٩ سال در
 طلب و پول مي عناصر تسلني ازیكي زشت  ۀپرده از چھرکه  نبود یروز.  دي گردء افشاشتري بتيھو

   .  برمال نگرددنھاٱ ۀ پشت پردتي و شخصفتديپرست  ن
 اتيمد و ن برآنقاب ريا از گذشته  از شتري فرو شان تابع استعمار بني  دني چركۀ، چھر٢٠٠٩ سال در
 تا محقق، از افي تا حضرت، از سیاز ربان.  دي شان زبان زد عام و خاص گردیھني  ضد میباطن
  . جھان شدندی ھمه رسوابي تا نقیليخل
 
 ی و ضد استعمارداري ما باال گرفت و وجدان بۀدي  ملت ستم كشیخواھي آزادی، ندا٢٠٠٩ سال در

 ی كاذب وارداتی و دموكراسی غرب زدگۀا از وسوس، مردم م٢٠٠٩در سال .  دي دیشتريشان تكان ب
، استعمار ٢٠٠٩در سال .   باشدی بعدی سال ھای براندهي آی رھنماتواندي كه مافتي ی رھائحدیتا 
 تي و اوباشان را بر آنھا  موفقل اراذلي داد و  تحمبي ملت افغان را فرتواني نمگري كه دافتيدر

  .ك  دانستيستراتژ
 
 ی خود برایھني توان به مبارزات مدر حد  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ال ، پورت٢٠٠٩ سال در

با  " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"، پورتال ٢٠٠٩در سال .   استعمار ادامه داددينجات وطن از ق
  در . سر برآوردخي و موفقانه از آزمون تارديخاك ماله  دشمنان را بهپوزافشاء گری ھای بی مانندش 

 رنج  ناني ھم مھیداري خدمات خود را در راه ب"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"، پورتال ٢٠٠٩سال 
 مردم ۀ از دست رفتی آرزو ھایاي خود را در احیخي ملت عرضه كرد و نقش تارشگاهي ما به  پۀديكش

 ارزات مركز مب"ستانافغانستان آزاد ـ آزاد افغان"، پورتال ٢٠٠٩در سال .  نمودیما فعاالنه باز
    . شدی مبارزان راه آزادهي كلگاهي و جادي گردیھنيم
 

 .افتي كماكان ادامه خواھد ٢٠١٠ ما در سال مبارزات 
   


