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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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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٣ سپتمبر ٣٠
  

  گزارش تصويری
  با به محاکمه کشانيدن جنايتکاران،

  دفع اشغال و ايجاد افغانستان آزاد و مرفه
پاسداری از خون جانبازان مردم به اثبات صداقت ما را در امر 

  .برسانيم
  

 و غالمان حلقه به زنجيرھای اسارت امپرياليستی که از حدود چھار دھه بدين سو در زير در کشوری مانند افغانستان

، خرد و خمير می گردد و در غياب افراد و نھاد ھائی که بتوانند، خشم و کين به حق مردم ما را عليه گوش آنھا

يتکاران، ميھن فروشان و تجاوز گران، سمت وسو داده از تمام مردم بخواھند تا متجاوزين و جنايتکاران را در جنا

و مرفه را پی ريزند، مسلم است آزاد دريای خشم خويش غرق و بر ويرانه ھای نھاد ظلم و تجاوز آنھا، بنای افغانستان 

  . اشته، آئينۀ تمام نمای ماھيت و ھويت افراد و نھاد ھا می گردد، پارچه ھای متعدد جامعه را به نمايش گذکه ھر حرکتی

وقتی لست گزينشی جنايات منتشر . ت مزدوران روس را در نظر بگيريمدور نرويم ھمين افشای لست گزينشی جنايا

دند تا با ، کوشيشد، عده ای که سالھا سر در آخور استعمار داشته و از يک آبشخور با جنايتکاران تغذيه نموده بودند

عده ای . توطئۀ سکوت قسمی نشان دھند که گويا ھيچ اتفاقی نيفتاده است و نبايد کمترين توجھی بدان معطوف داشت

جانبازانی که در تداوم جنايات نام  سخت تالش نمودند تا تمام جنايات را در ھمان لستھا محدود نموده، از طرح ديگر

 که فقط بلد اند ھر ی صورت گرفته بود، طفره بروند، عدۀ ديگرءيب و شرکا نج– امين به وسيلۀ ببرک -خونبار تره کی

در خون ميدان رزمی را به محفل ماتمی مبدل نموده و به جای پای فشردن بر خواست مبازراتی جانبازان به خون خفته، 

در   امنيتی آنھا- که شم سياسیآنھا چھره سرخ نمايند تا نکند ماھيت سياه آنھا افشاء گردد، عزاداری پيشه نمودند، آنھائی

چنان در تقبيح » کاندی جی«دورنما خطری را پيش بينی می نمايد، به سرعت پا به ميدان گذاشته، با پيروی از تفکرات 

ند که آگاھانه و يا ھم نا آگاھانه به نفی تمام اشکال خشونت دآوردرقلم را به جوالن  آن طريق خشم و نفرت ازخشونت و 

ماھيت انقياد طلبانۀ گروھی حکم صادر نموده، خشونت انقالبی، خشم انقالبی و نفرت انقالبی را نيز به باد انتقاد گرفته، 

شتگان، پا را از ، تا نکند مردم رنج کشيده و در آرزوی ديدار گمگنمودندشان را توأم با  جبن شخصی شان نشخوار 

  .حدود لفاظی ھای آنھا فراتر گذاشته، به روبيدن جنايتکاران بياغازند

 خالف چند جيره خوار امپرياليزم خارج نشين که از " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" پورتالھواداران و گزارشگران 

 با درک اين که نبايد به دشمنان مردم اين د،برج و باروی اروپا و امريکا، می خواھند به افغانستان انقالب صادر نماين
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در ھمسوئی و فرصت را مساعد ساخت تا باز ھم و برای بار ديگر با خون جانبازان خلق تجارت سياسی نمايند، 

عليه جنايتکاران، ارتجاع و در فعاليت افشاء گرانۀ آنھا  ،ی مبارزاتی آزاديخواھانه و ترقی پسندانه نھاد ھاھمآھنگی با

با بردن شعار ھا و اھداف مبارزاتی جانبازان به خون  نمودن شمع ھای يادگاری نضمن روش نموده، شرکتليزم امپريا

، و از زنده ياد »کلکانی«تا زنده ياد » ياری«رھبران جنبش انقالبی کشور از زنده ياد و بلند کردن عکسھای  خفته

د که می خواھند با توطئۀ سکوت نحکمی به دھن آنھائی بکوب، نه تنھا مشت م» نادر علی پويا«تا زنده ياد » بشير بھمن«

، بلکه با افراشتن عکسھای آن عده از جانبازان مردم، که در در قبال اين امر به کتمان جنايات مزدوران روس بپردازند

ران را  جدی و ھشت ثوربه خون کشيده شده اند، در عمل طيف جنايتکا۶تداوم خونبار فاجعۀ ثور و بعد از آن يعنی 

، امکان سازش با جنايتکاران خزيده در بين مردم را از بين ببرند و ھمچنان به آن عده از انقياد طلبانی که وسعت بخشيده

» گاندی جی«درس ھای انزجار از خشونت را در مکتب خروسچفيزم فرا گرفته و اينک به اجبار خود را در عقب 

 اين که رسوم و عنعنات مثبت مردم ما را پاس بداريم افتخار داريم و ه و بستيم ما افغان ھ، کهدپنھان داشته اند نيز بفھمان

  .يکی از آن رسوم که خودش افتخاريست بس عظيم، نشاندادن خشم و نفرت انقالبی ماست در مواجھه با دشمنان مردم

  . برای ما از کابل فرستاده اند پورتالگزارشگران کهاين شما و اينھم گزارش تصويری 
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