
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@afgazad.com 
 Reports گزارش ھا

  
   پاکستان- گزارشگران پورتال

٠٧.١١.٠٩  

  :يادداشت
ھمانطوريکه ضمن دريافت اولين گزارش از کشور پھناور ھندوستان ، خوانندگان پورتال را در جريان عزم راسخ 

ل قرار داديم و نوشتيم که پورتال تصميم دارد، شبکه ھای خبری را به ھمت و ھمکاری خوانندگان گرانقدر پورتا

پورتال چنان در اقصا نقاط جھان به وجود آورد که تمام خوانندگان بتوانند به مثابه گزارشگران، ھميشه پورتال 

که در بدترين شرايط امنيتی ورفاھی در پاکستان خودشان را از لحاظ خبری اکمال نمايند، اينک گزارش دوستانی را 

زندگی می نمايند مگر با آنھم می خواھند در خدمت مردم خود قرار داشته در حد توان وظايف خويش را به مثابه 

  .يک افغان متعھد انجام دھند، در اختيار شما خوانندگان ارجمند قرار می دھيم

گان پورتال با ھمين احساس مسؤوليت در قبال قضايای مربوط به اعتقاد راسخ داريم در صورتيکه تمام خوانند

افغانستان، به کمک پورتال خويش بشتابند، ديری نخواھد گذشت که پورتال خود به حيث بزرگترين منبع خبری در 

خواھد قبال قضايای افغانستان در آمده ، امکان تحريف حقايق به وسيلۀ  رسانه ھای امپرياليستی به حد اقل آن کاھش 

  .به اميد آنروزو با عرض سپاس خدمت گزارشگران پورتال در اقصا نقاط جھان. يافت
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  شمشتو مورد حمله قرار گرفت
  

کمپ شمشتو که در سی کيلومتری شھر پشاور قرار دارد و يکی از قتلگاه ھای مھم فاشيست ھای گلبدينی در سی 

 کدر نين کمپ که نزديکتريا. سال گذشته است، به روز سوم نومبر مورد حمله و تالشی پوليس پشاور قرار گرفت

 قرار گرفت که بر شش منزل درين کمپ شک زندگی ميکنند، زمانی مورد حملۀ پوليس پاکستاندر آن ھای گلبدينی 

عده ای گلبدينی ھا با نزديک شدن پوليس کوشش . استجا شده ه شده بود که ذخيرۀ تسليحاتی در خانه ھای شان جاب

 پوليس ھم به تير اندازی شروع کرد و پنج تن درين جريان به قتل کهکردند تا راه ورود آنان را درين کمپ ببندند 

 در زمان ً داشتند و مخصوصایی ھا در سی سال گذشته درين کمپ زندان و شکنجه گاه ھای زياد گلبدين.رسيدند

الحق پدر کالن اخوانی ھا گلبدينی ھا صد ھا مبارز و انقالبی را به اين کمپ برده و بعد از شکنجه ھای ءزندگی ضيا
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 و حال که پوليس وارد اين دزديک شو نميکرد که با اين کمپ نتأد و پوليس پاکستان جرانيدندوحشيانه به قتل رس

درصورتيکه پوليس پاکستان تالشی ھای خود را براين کمپ قاطعانه و .  قابل قبول نبود گلبدينی ھاکمپ ميشد برای

الحق ءبخشی از جنراالن بقايای دولت ضيا. متواتر ادامه دھند به طور حتم گور ھای بسياری را کشف خواھند کرد

مد ھای از گلبدين و آی که ازين کمپ ميرسد،  رفت و ئ کمپ حمايت ميکنند و گزارش ھاجنايتکار تا ھنوز ازين

  .  حواريون نزديک و جنايتکار او تا حال درين کمپ جريان دارد و دولت پاکستان ازين ھمه با خبر ميباشد

 


