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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 

ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

٣/٢١/٢٠١٠  

 

 سالی که در افغانستان و ايران گذشت
 

و غارتگری و خيانت و ميھن   سال خون و آتش، بربادی و انھدام، کشتار١٣٨٨

ب و جعل کاری انتخاباتی در ھر دو کشور افغانستان و ، سال تقل١٣٨٨.  فروشی بود

 تجاوزگران چکمۀ ھر دو ملت افغان و ايران در زير ، ١٣٨٨در سال .  ايران بود

، ھر دو ملت ١٣٨٨در سال .  خارجی و آزمندان داخلی دست و پا زدند و قربانی دادند

 برای ئی ر قدم ھاافغان و ايران به رشد فکری بيشتری رسيدند و نسبت به ساليان پا

سال پر  ھر دو کشور ، برای مبارزين راه آزادی١٣٨٩.  آزادی و دفع تجاوز برداشتند

  .خواھد بود  و پويا تر ثمرتر

  

  دولت . بيشماری بود و بربادی ھائی   ، افغانستان شاھد سيه روزی ھا١٣٨٨در سال 

.  د ھمچنان ادامه داد به حيات شرم آور خواشغالگرمستعمراتی کابل با پشتيبانی قوای 

راه انداختن انتخابات تقلبی بار ه کرزی رئيس جمھور مزدور با ب، ١٣٨٨در سال 

اختالفات ظاھری بين .   اريکۀ قدرت سياسی دولت مستعمراتی کابل تکيه زددرديگر 
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کابل و واشنگتن و نارضايتی ادارۀ اوباما از عملکرد غالمش کرزی نتوانست مردم  

.  متقاعد سازد را بفريبد و آنھا را به پذيرش نيرنگ ھای استعماری مظلوم افغانستان

، به حال مردم ستمديدۀ ما فرقی  نموداگر استعمار کرزی را با عبدهللا ھم عوض می

  .    ھای اشغالگر باقی می ماندو و افغانستان ھمچنان در اشغال نير کردنمی

  

 بمباران و  اثربه .  ل شدندن تلفات عظيمی را متحم، مردم افغانستا١٣٨٨در سال 

 به شھادت بی گناه  تن از مردم ٢٢٠٠قوای متجاوز، بيش از وحشيانه ھوائی حمالت 

 ۴١٧۵، طالبان به بيش از ١٣٨٨ در سال .  تن ديگر زخمی شدند٣٧۵٠رسيدند و 

تندروان مذھبی به  فات  تخمين شد و تل٢٢۵خودکشانه به حمالت . حمله اقدام نمودند

مستعمراتی دولت  ان تن از پوليس١۴٢٠از ھمچنان، بيش .   تن رسيد۴۶٠٠بيش از 

قوای متجاوز امريکا و ناتو ھم متحمل تلفات .  حيات خويش را از دست دادندکابل 

  ھایئیا، فساد اداری، رشوه ستانی، دزدی دار١٣٨٨در سال .  فراوانی گرديدند

  ھاین طريق به ثروتمردم به اوج خود رسيد و غاصبين ازيعامه، غصب جايداد 

، برادران غدار کرزی ھمراه با برادران غدار ١٣٨٨در سال .  ی دست يافتنده ئافسان

ق مواد مخدره و انتقال  پول به بانک ابه قاچعبدهللا  احمدشاه مسعود و فھيم و قانونی و

خيانت ربانی و به جيب زدن ميليون ھا دالر ، ١٣٨٨در سال . ھای خارج ادامه دادند

 افشاء شد ١٩٩۶ابت فروش طيارۀ آريانا به نظام ضد بشری آخندی ايران در سال از ب

، ظلم و ستم و تجاوز ١٣٨٨در سال .  مذھبی ربانی بيشتر نمايان گرديدو چھرۀ کثيف 

به قوت   معصومبا دختران خورد سالپيران  بر زنان کشور فزونی گرفت و ازدواج 

، به تعداد ميھن فروشان و جواسيس افزود گشت و ١٣٨٨در سال .  خود باقی ماند

، ١٣٨٨در سال .  وطنفروشی برای يک تعداد جزء افتخارات فاميلی محسوب گرديد

اما در سال . ندنيرو ھای ارتجاع مذھبی حضرت و نقيب در خدمت استعمار باقی ماند
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ه باال گرفت و روحيۀ مقاومت سبت به گذشت، شعور سياسی و مردمی مردم ما ن١٣٨٨

  . گسترش يافتھم و عمال داخلی آنھا ن اوزاج ضد متملی به

  

شدت  ، فشار نظام غير انسانی آخندی ايران بر مردم بالديدۀ اين کشور١٣٨٨در سال 

، احمدی ١٣٨٨در سال .   يافتنيز افزايشگرفت و مقاومت ھای مردمی  ضد رژيم 

 تقلبی منحيث رئيس جمھور نظام آخندی  بار ديگر بر ملت ايران نژاد در يک انتخابات

در .  به جائی نرسيد) نظاممخالفين نه (تحميل شد و مخالفت مخالفين احمدی نژاد 

ھزار ھا و به بند افکندن جريان انتخابات تقلبی، نظام فاشيستی آخندی مرتکب کشتار 

ظلم و  ستم فراوانی  ايران ی عقب گرا، نظام ١٣٨٨در سال . تن از مردم ايران  شد

تعداد کثيری از مخالفين نظام بر اقليت ھای مذھبی،  قومی و لسانی روا داشت و 

طور ) ساواک قديم(، فعاليت ھای واواک ١٣٨٨در سال .  آخندی را در زندان افگند

سرسام آوری در افغانستان و عراق فزونی يافت و عمال اين سازمان به حيث وزير و 

سياسی و فعاليت ھای واواک ، ١٣٨٨در سال .  ھر دو کشور مقرر شدندسفير در 

 و دادطور وسيعی در انھدام وحدت ملی مردم افغانستان گسترش فرھنگی خود را 

 تن ٣٠٠٠، بيش از ١٣٨٨در سال  .يداندرين راه به مصرف رسھم مقدار عظيم پول 

در . آخندی باقی ماندندافغان ھای مھاجر منتظر تطبيق حکم اعدام نظام فاشيستی از 

سيس امپراطوری ايران و تحت سيطره درآوردن افغانستان و أ، فکر ت١٣٨٨سال 

را در تھران پر از فضله زعامت آخندی دماغ حيوانی کشور ھای آسيای مرکزی 

نسبت به  و جاذبۀ خود را در ميان مردم ، جناح چپ ايران کشش١٣٨٨ در سال . نمود

، نظام ضد ١٣٨٨در سال .  تبار سياسی خويش صدمه زداعبه گذشته از دست داد و 

 نسبت فعاليت ھای اتمی اش در سطح جھانی بيشتر منزوی گرديد بشری آخندی ايران

، ١٣٨٨باالخره در سال .  و احتمال حملۀ امريکا و اسرائيل ھم بيشتر قوت گرفت
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شناخت  و واقعی نظام ددمنش ايران پی بردندو نيات  عيتمردم ايران و جھان به طب

      . تر ساختندکاملخود را ازين نظام ضد انسانی 

  

 ملت به زنجير کشيدۀ افغان از قيد اوجگيری مبارزات استقالل طلبانۀ، سال ١٣٨٩

  . دشاستعمار جھانی خواھد 

 ملت ايران از شر نظام خواھانۀآزاديتحکيم دست آورد ھای ، ھمچنان سال ١٣٨٩ 

     .  ھد بودخوااين کشور آخندی قرون وسطائی 


