
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ فبروری ٢٠

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩۴(  
  :در جنگ ھای کابل تنھا ھزار تن کشته شده اند: گلبدين جنايتکار

خصوص رھبران ه ش به خون توده ھا و بی مشھور مذھبی کشور ماست که دستکی از فاشيست ھاگلبدين حکمتيار ي

اين خاين مکار و . رنگين است» مينا«و  »قيوم رھبر« ،»فيض احمد«داکتر زنده يادان عزيز جنبش انقالبی کشور ما 

 در اين اواخر با تلويزيون يک حاکميت جھادی ھا بود در مصاحبه ای کهۀ فاشيست ھار که يکی از سگان جنگی در دور

  .انجام داده است، گفته است که در جنگ ھای تنظيمی در حدود ھزار نفر کشته شده اند

 خاينان ۀوسيله  ھزار نفر ب٨٠ ھزار تا ۶٠بر اساس راپورھای قبالً منتشر شده در اين جنگ ھای ويران کن در ميان 

خانه ھای راکت . کشته شده اند... يخ آصف محسنی، مزاری و چون گلبدين، مسعود، ربانی، سياف، دوستم، شیکثيف

باران شده، فرو ريخته و ويران کابل که ھمين اکنون نيز در سمت ھای مختلف کابل ديده می شود به خوبی وحشت و 

نگ  ما در اين جۀبربريت اين جناوران کثيف را نشان می دھد و نشان می دھد که چه تعداد از ھموطنان عزيز و رنجديد

  .ھای فاشيستی و يا ھمان سگ جنگی معروف کشته شده اند

گلبدين در اين مصاحبه احمدشاه مسعود و سياف را که در يک اتئالف قرار داشتند، مسببين اصلی خرابی کابل می داند 

ن اين گلبدي. حاکم بوده استو می گويد که مناطقی در کابل بيش از ھمه ويران شده است که در آنجا مسعود و جمعيت 

 را در حالی بيان می کند که چندی قبل  جمعيت و وحدت اسالمی محقق دخيل بودن شان را در کشتار مردم کابل سخنان

اين خاينان و توده کشان ھر چه خود را بی گناه بخوانند، اما مردم عزيز ما لکه ھای خون کابليان را در . رد کردند

  .به حيث غداران ملی محاکمه خواھند کردرا دير يا زود  آستين ھای آنان ديده و آنان

  

  :را درس می دھد رئيس دولت پوشالی خود غيرت واقعی افغانی ندارد، اما به ديگران آن

شرکت کننده ھای (حامد کرزی رئيس دولت پوشالی که در اکادمی نظامی افغانستان صحبت می کرد گفت که بايد شما 

منبعد ھيچ ارگان امنيتی حق ندارد که عساکر و طياره ھای خارجی را برای  غيرت واقعی افغانی باشيد و ۀنمايند) جلسه

  .اجرای عمليات فرا بخواند

حامد کرزی به حيث رئيس دولت پوشالی افغانستان يازده سال است که بی غيرتی اش را ثابت ساخته است و با انداختن 

.  که چقدر از غيرت واقعی افغانی تھی است، استو جانفشانی به خاطر حفظ آن ثابت ساخته اسارت بر گردن ۀحلق

ی که با فدا کردن جان و مال برای ئمبارزان راه استقالل در کشور ما نمونه ھای واقعی غيرت افغانی ھستند، آنھا
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ی بودند که غيرت واقعی افغانی را به نمايش گذاشتند و ثبت تاريخ ئاستقالل کشور رزميدند، کار و پيکار کردند انسان ھا

  . ما گشتندکشور

 افغانی و غيرت واقعی افغانی صحبت می کنند،  بايد بدانند که در تاريخ کشور ما به تی که از غيرئتمام پوشالی ھا

  .حيث انسان ھای وطنفروش و بی غيرت ثبت می شوند

  

  :محقق، جاسوس مکار

که تعداد جواسيس  در ضمن اين.  کشور ما، ازدياد در تعداد جواسيس استۀيکی از پيامدھای شوم اشغال يازده سال

 جاسوسی ۀ به فاحشيک دستگاه استخباراتی بودند اينکافزايش يافته است، عده ای که قبالً فقط جاسوس يک کشور و 

  .تبديل شده و از جاسوسی ھيچ کشوری ابا ندارند

 جاسوسی واحش ھستند که در اين اواخر به نام فی سرشناسۀچھرعبدهللا عبدهللا، عطا محمد نور و حاجی محقق سه 

اين سه که تا ديروز عليه پاکستان حلق پاره می کردند، اکنون به جواسيس تمام عيار پاکستان تبديل شده . معروف شده اند

المی عقب نمانده اند و مالقات ھای متعدد با سران استخباراتی پاکستان انجام می دھند و در رقابت جاسوسی از حزب اس

  .اند

محقق به روز اول حوت با صدراعظم پاکستان راجه پرويز اشرف در اسالم آباد ديدار داشت و ضمن ابراز مزدوری 

شرف، سفر اولی اراجه پرويز . سيس پوھنتون در بلخ تشکر کردأخصوص ته اش از خدمات پاکستان در افغانستان و ب

  .فيد خواند  به پاکستان را نيزم٢٠١١محقق در سال 

 دستگير »آی. سا. آی«اتھام جاسوسی به پاکستان و  استخباراتی افغانستان وابستگان حزبی محقق را به ۀقبل بر اين ادار

م ا« و »ای. آی. سی « پوشالی است و جواسيس ۀ استخباراتی افغانستان خود يک ادارۀکه ادار کرده بود، اما از آنجائی

  . بازار جاسوسی را بسته کندۀاً نمی تواند درواز در آن لم داده اند، ابد»ای شش

  

  :» انسانی درگيری ھا ھنوز غير قابل قبول استۀھزين«: يان کوبيش

 انتشار يافت نشان می دھد که در سال ١٣٩١که روز اول حوت ) دفتر يوناما در افغانستان(گزارش سازمان ملل متحد 

د، در يک سال کشته شده نرا افراد ملکی می خوان ين مرجع آن تن از زحمتکشان افغانستان که ا٢٧۵۴ ميالدی ٢٠١٢

که اين آمار را نمی توان باور کرد، زيرا تعداد کشته شده ھا به مراتب باالتر از اين رقم می باشد، اما  با وجودی. اند

 ميالدی ٢٠١١بر اساس اين گزارش در سال . نام افغانستان را نشان می دھده قسماً واقعيت دردناک کشتارگاھی ب

 در جنگ ٢٠١٢ که در سال ی را اين راپور تعداد افراد زحمتکش.  تن از زحمتکشان کشته شده بودند٣١٣١

  . درصد کشته شده ھا را زنان می سازند٢۵در ھمين حال .  تن نشان می دھد٧۵۵٩استعمارگرانه زخمی شده اند، 

 انسانی درگيری ۀھزين«نتشار اين گزارش گفته است که  خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با اۀ نمايند»يا کوبيش«

موريت جاسوسی سازمان ملل متحد را در افغانستان به پيش می برد خوب می أاو که م. »ھا ھنوز غير قابل قبول است

  امپرياليستی با قتل و کشتار مردم و توده ھای زحمتکش ھمراه است و معلوم نيست که اينۀداند که جنگ ھای غارتگران

 انسانی را قابل قبول می داند، ولی مردم ما از ھمه اولتر خواھان خروج فوری نيروھای ۀجاسوس يونامايی چه ھزين

  .را پذيرفته نمی توانند  استعمارگران و نوکران داخلی آنۀوسيله اشغالگر ھستند و بعد ھيچ کشته ای ب

 ۀوسيله  شيگل واليت کنربۀ از زحمتکشان منطق ده تن١٣٩١ دلو ٢٣اين گزارش در حالی نشر می شود که به تاريخ 

را بمباردمان ناتو کشته شدند و صدھا تن از مردم ميدان وردک در اعتراض به کشتار توده ھا شاھراه کابل کندھار 

 .برای چندين ساعت مسدود کردند


