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  انجمن افشای اسناد جنايت عليه بشريت در افغانستان 

 ٢٠١٢ جون ٣٠

  

  ]جنايات اشغالگرانيکی از افشای [
  

  سالم ھموطنان گرانقدر 

ھم ه تن واحد و بمانند يک ) آريانا، خراسان و افغانستان( در طول تاريخ موجوديتش ملت قھرمان افغانستانکه  اين

  . است اظھرومن الشمس ، آفريده استئی زيسته و شاھکارھاپيوسته

که اين  واين.  زمين بوده است، برجھان پوشيده نيستۀکه ملت قھرمان ما زمانی ھم پيشتاز علم و معرفت در کر اين

ک مشت پوالدين، متحدانه بر فرق جھان گشايان و متجاوزين و استعمارگران مکار شرق و ملت قھرمان ھمچون ي

  .  کم نيست،غرب و شمال و جنوب چنان جانانه کوبيده و حماسه ھا آفريده اند که جھان را به حيرت واداشته اند

ای وای . ورما نبوده استش ھميشه روزگاران بر مراد دل ملت قھرمان پرم و پيچاما اسفأ که در طول تاريخ پُرخ

که خود از اھالی اين ديار  ومنحرف كژروناسپاسی فرزندان ناخلف و نامشروع اين مرزوبوم، اين پليدان   کهاسفأ

سوخته بوده اند و ھستند، کمر خدمت و چاکری به بيگانه را چنان محکم بسته اند که ملت درد ديده و بالکشيده را 

دست فرزندان ه  ب ماسرزمين در ھولناکبيشترين اين جنايات دانيم که  ھمه می. اندبيشتر وبيشتر به زانو درآورده 

  !  !ناخلف ھمين سرزمين رقم زده شده است

دانيم که در زمان اشغال روسھا، اين وحشيان قطبی بيرحم با ھمراھی و مزدوری و  می: عزيزان ھموطن

تعدادی ازاعضای حزب دموکراتيک خلق (پرچم  حزب دموکراتيک خلق و ۀچاکرمنشی نشخوارکنندگان خودفروخت

 عليه آنعده ه ایو پرچم ازگذشته ننگين شان توبه کرده واسنادی را دراختيارما قرارداده اند و حاضراند درھرمحکم

عام وحشيانه و ويرانيھا، ھای  خلق و پرچم که ھنوزھم با آن ھمه کشتارھا و قتل ۀاز وجدان مرده ھای شرف باخت

در مدت ده سال اشغال درافغانستان دست به جنايات ھولناکی زدند و !) شھادت بدھند،وليت نيستندؤمسحاضربه قبول 

 يک ملت را ازھم پاشيدند، ۀرا به خاک و خون کشاندند، شيرازاز ھموطنان ما نيم ميليون  و و چپاول شان يک

 ھمچو کالبدان بی روح محکوم به صدھاھزار يتيم ، بيوه و معلول را در زير آسمان سوزان و سرمای طاقت فرسا

 خاکستر مبدل رفتند و سراسرافغانستان را به تلرنج زندگی کردند، غرور و افتخار ملت حماسه آفرين را به تحقيرگ

را در دره ھا و  مپرياليزم روس چندين نوع سالحھای نوساخته شانادرزمان اوج جنگ سرد، قوای اشغالگر. ساختند
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را تکميل ترکردند   آن نوع سالح ھای شان،ان کردند و با استفاده در نشانه گيری ھای زندهقريه ھای افغانستان امتح

  ). و کی جی بی. ر. ک.  ترجمه شده و ترجمه ناشده کتابخانه پوليت بيروی ح- مدهآدست ه اسناد ب(

ره درتالش بوده که مريکا که پيش آھنگ تجاوز قوای چندين مليتی درافغانستان است ھمواامپرياليزم اقوای اشغالگر

برای اين ھدف . را براھداف زنده امتحان کنند و برمؤثريت آن بيفزايند  زرادخانه ھای شانۀسالحھای نوساخت

که از صبح کودتای خونين ھفت ثور آغاز شده و تا ھم اکنون کماکان درجريان شرايط خون و آتش فعلی وطن در

برای پنتاگون و شرکاست تا سالحھای ) آيده ال( مطلوب و آرمانی است ، دره ھا و قريه ھای افغانستان محل کامالً 

  .  را براھداف زنده درافغانستان امتحان کنند  زرادخانه ھای شانۀنوساخت

در ويديوھای بعدی که خود نمايانگرعمق ستراتيژی غرب در منطقه و آفريدن فاجعه برای ملت : ھموطن با احساس

 ما به ۀ سوخت افغان با احساس و وطن پرست را برای تطبيق عدالت در سرزمينرساند، ھر  ما را میۀبه خون نشست

 قوای اشغالگر ۀخوانيم که بيانگر جنايت لجام گسيخت  فرا میئیشماھموطنان را به تماشای ويديوھا .دارد فکر وامی

  . رساند  را میوی ئی و قبيله ئیدر سايه دولت مزدور حامد کرزی و شرکای مافيا

مپرياليزم را در ا و راه بازکن  قوای اشغالگرنوساخته تھاجمی سالحھایھا شما امتحان کردن انواع در ويديو

ه قوای اشغالگر در الب. واليات ھلمند و قندھارخواھيد ديد که برای تست آن تمام منطقه قبالً و جبراً تخليه شده بود

می آورند و دولت " صلح و دموکراسی"يا  کوچه ھا و پس کوچه ھای قريه با کاروانی از وسايط زرھی گویال

ه  تالشی خانه ھا و زندان بگرام عمداً توجه ھا را از اصل جنايت اشغالگران بۀ به بھانءمزدور حامدکرزی و شرکا

 پرتاب و تعقيب اليزری -  جداگانه ۀ از دو سيستم رھبری شوندتھاجمی سالح ھدف گيری اين .دارد دور نگه می

  .  ی شده استاز پرتاب طراحن ھدف قبل ييھدف و تع

 آنست که واقعيت. خواھيد ديد قندھار ئیقتل عام ولسوالی پنجوا در رادرويديوی ديگری جنايت قوای اشغالگر 

 – را در شب تست کرده اند و شواھد نيزگواه برآنست نوساخته سالح سبکاجم، گروپ اوپراتيفی لشکر متھ

موريت کامالً پالن شده أکه از صحبتھای ساکنين محل پيداست که اين مھمکاران ما با مردم محل ديداری داشته اند 

 ۀشاھدان می گويند که در جريان اين قتل عام دو ھليکوپتر نيروھای خارجی نيز منطقه را به وسيل”. بوده است

ه ممکن چگون .” اندبوده نفر ٢٠ تا ١۵  را انجام دادندعملياتپروژکتورھای قوی روشن کرده و سربازانی که اين 

 اطراف قرارگاه تیاست که يک نفرسرباز تنھای تنھا جرأت کند و در شب بدون کنترول از حصارھای محافظ

نيروھای خارجی ازطرف .  طوالنی را طی کرده و داخل قريه شده و به قتل عام بپردازدۀنھم فاصلآبيرون شود و 

حماسه "دھند و حاال   زرھی به محل سوق میيلۀروز برای دستگيری يک طالب صدھا نفر نيرو و ده ھا عراده وس

  !  روند   به شکار انسان میئی گرفته و به تنھاتدر دل شب جرأت شير به عاري" ئیمريکااآفرينان 

دھٻواد په گوټ گوټ کې د امريکا په مشرۍ د اشغالگرو ځواکونو پرضد د افغانانو احساسات : گرانو ھيوادوالو

   . صبر کاسه ډکه شوی ده ځواکونو نا انسانی کړنو يې د ترھگرو او وحشی دراپاريدلی او 

  ! قضاوت ازشما - نوشتن و نشان دادن از ما 

  !را با ما آغاز کردند  سپاس فراوان از ھموطنان با احساس و عدالت پسند که ھمکاری شان

  انجمن افشای اسناد جنايت عليه بشريت در افغانستان 

 

http://www.youtube.com/channel/UCYh9j0k7ALLncTkGvrmhd-w/videos  

http://www.youtube.com/channel/UCYh9j0k7ALLncTkGvrmhd-w?feature=watch 
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http://www.youtube.com/watch?v=IkDL4YFkC3U&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=qv1huEsyaO8&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=OsUVjT_QusA  

http://www.youtube.com/watch?v=-CQJ6qacZMg  

http://www.youtube.com/watch?v=tXMAppnnm_U&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=F_PEq4gBuJ8  

  

 

 


