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  ٢٠١١اول جنوری 

  

  ٢٠١١افغانستان در سال 
  

افغانستان نيرو ھای اشغالگر به کشتار مردم و تاراج .  پشت سر گذاشترا افغانستان يک سال وحشتناک ديگری 

کشور را در گرو " پيمان ستراتژيک"نظام مزدور کابل به رھبری بردۀ بزرگ حامد کرزی با عقد .  ادامه دادند

حمالت شبانۀ نيرو ھای اشغالگر ناتو که حتا .  ئيد گذاشتأتقلبی ھم به آن مھر ت" لويه جرگۀ"امريکا قرار داد  و 

مود، آرامش حيات را در قريه ھا و قصبات کشور سلب کرد و احساسات غير انسانی حامد کرزی را نير تحريک ن

فساد در دستگاه دولت مستعمراتی کابل فزونی .  شرايط زندگی را برای مردم مناطق شرق کشور ناگوار ساخت

، بار ديگر از زمرۀ فاسد ترين کشور ھا در ٢٠١١افغانستان در سال .  يافت و بازار رشوت و تقلب گسترش يافت

قاچاق مواد مخدره و جنگ ساالری و زورگوئی با حمايت زورمندان دولتی نسبت به .   شمرده شدسطح جھانی

خيانت و ميھن فروشی به يک امر عادی و حتا .  ساليان پار بلند رفت و فاصله بين نادار و دارا وسعت بيشتری يافت

 ھمچنان شاھد وحشتناکترين فعاليت ٢٠١١افغانستان در سال .  افتخار آفرين برای ميھن فروشان مسلکی مبدل گرديد

تلفات . کشانه فزونی گرفت و تلفات عظيمی به مردم ملکی تحميل  گرديددحمالت خو.  ھای تروريستی شد

 تن ٣٢ تن برتانيوی و ۴۵ تن امريکائی، ۴١٧ تن رسيد که ۵۶۵  به ٢٠١١اشغالگران امريکا و ناتو  در سال 

از تلفات عظيم مردم ملکی و مظلوم  افغانستان احصائيۀ .  عضو ناتو بودندآستراليائی و بقيه از ساير کشور ھای 

دقيق در دست نيست، اما ناظران امور افغانستان آن را به ھزار ھا تن تخمين نموده و معتقد شدند که تلفات مردم در 

  .   بلند رفت٢٠١٠ فيصد نسبت به سال ١۵  ٢٠١١سال 

بار ديگر از آزمون تاريخ سرافراز بدر آمد و گسترش "   آزاد افغانستان– افغانستان آزاد"، پورتال ٢٠١١در سال 

علی رغم تبليغات زھر آگين بد انديشان در ھر دو جناح چپ و راست و تخربيات فرد و يا افراد بی .  بيشتری يافت

 آزاد –نستان آزاد افغا"پورتال .  سوی تکامل و شکوفائی رفته ھويت و شب نامه نويس، پورتال مانند ساليان قبل ب

شر مقاالت  به مرکز مبارزاتی ميھن دوستان و مبارزان راه آزادی مبدل شد و زمينه ساز ن٢٠١١در سال " افغانستان

عالوۀ فعاليت ھای مبارزاتی، سياسی و فرھنگی که در صدر کار ه ب.  ن واقعی گرديدانقالبی و ميھنی مبارزا

" کانون پرورش زبان ھای افغانستان"مبتکر پيشنھاد "  آزاد افغانستان–اد افغانستان آز"روزمرۀ قرار دارد، پورتال 
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 اعالميه در ١٠پورتال ھمچنان با صدور  .  پورتال اين ابتکار پورتال را به سمع ھم ميھنان رسانيد۶۴اعالميۀ .  بود

ه نيرو ھای تروريستی ، اعمال استعماری و ضد ميھنی نظام مستعمراتی کابل و حاميان آن و کارنامۀ سيا٢٠١١سال 

جار عميق خود را از عملکرد دولت پوشالی افغانستان و تروريست ھای وابسته به اجانب زرا محکوم نموده و ان

  . ابراز داشت

، دوست، ھمکار و مبارز نستوه آقای داد نورانیدر کنار.   برای پورتال ھمچنان يک سال رنج آور بود٢٠١١سال 

محقق برجستۀ کشور  "شريف بھاند"شاعر آزاديخواه و " بداللطيف صديقی للندریع"ران گرامی ما آقايان اھمک

زنده ياد  نورانی شاعر با احساس و متفکر با درد در افغانستان .  ند را داغدار ساختشان و دوستان ندپدرود حيات گفت

د سپری کرد و ھرگز تسليم ساليان زيادی از عمر خويش را در راه آزادی کشور و مبارزه عليه ظلم و استبدا.  بود

تا آخرين رمق حيات رزميد و نام خويش را در تاريخ مبارزان واقعی کشور ثبت .  زورگويان داخلی و خارجی نشد

  .     يادش  گرامی و خاطرش  زنده باد.  نمود

.   نمودمءاکتفا"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال اربرای تحرير اين گزارش، من کالٌ به آرشيف غنی و پرب

ھرگز ادعای کامل بودن . سعی کردم که وقايع کشور را ماھوار و نظر به وقوع تاريخی حوادث طور موجز بنگارم

ھم ميھنان .  که از قلم مانده باشد ممکن است که بعضی وقايع فراموش شده و يا اين.  اين گزارش را نمی کنم

  .  معذرت مرا بپذيرند

  

  ٢٠١١جنوری 

 تن از قوای تجاوز کار ناتو آغاز شد و تجاوزگران ھم با حملۀ انتقامی سه تن از ٢اين ماه با کشته شدن روز اول 

.  تظاھرات ضد امريکائی نسبت توھين به مقدسات اسالم در غزنی برپا گرديد.  افراد ملکی را به شھادت رسانيدند

 نقاط مختلف افغانستان خلق نموده و بی موجب مليشيای مربوط به اشغالگران امريکائی و ناتو بی امنيتی را در

 تانکر ١۶طالبان .  اين روش غير انسانی ميليشيا ھا تا اکنون ادامه دارد.  باعث اذيت و آزار مردم ملکی گرديدند

ناتو سه تن  از پوليس دولت مستعمراتی کابل را در حملۀ ھوائی به قتل .  ناتو را در داخل افغانستان به آتش کشيدند

خبرگزاری .  شوند پناه گزينان افغان در ايران قتل عام می  Killid Group)(نظر به گزارش کيليد گروپ .  انيدرس

ينان افغانی در سواحل يونان غرق شده و ھم سرنشينان آن به ھالکت زھا گزارش دادند که يک کشتی حامل پناه گ

ھمچنان  حمالت خودکشانه و انفجار بم ھای .  تل رسيدمعاون واليت قندھار به اثر يک حملۀ خودکشانه به ق.  رسيدند

نتايج انتخابات تقلبی شورای مستعمراتی .   تن را در ماه جنوری در افغانستان  نابود ساخت۵۶زيرزمينی بيش از 

  .ھمھمه خلق نموده و بحران  را بين حکومت مستعمراتی و شورای مستعمراتی  دامن زد

    

  ٢٠١١فبروری 

سازمان حقوق بشر ميليشيا ھای حکومتی و .  شدآغازلمانی در شمال افغانستان ا عسکر ۴ شدن کشتهروری با بماه ف

افراد .  وابسته به قدرت ھای خارجی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنھا را متھم به ارتکاب اعمال جنائی نمود

طبق گزارشات، قوای امريکا .   قتل رسانيدند تن را به١٩مسلح مرکز پوليس را در قندھار مورد حمله قرار داده و 

حامد .   تن  را که اکثريت آنھا زنان و اطفال بودند، نابود ساختند۶۵و ناتو در يک حملۀ ھوائی در واليت کنر 

کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل بعد از برگشت از اشتراک در کنفرانس بين المللی در مونشن اظھار داشت که 

ستيف کول .  سسات دولتی تخريب می نمايندجدد سعی افغانستان را در اعمار مؤرای اعمار متيم ھای خارجی ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

)Steve Coll (  را با طالبان " مذاکرات پنھائی"يارک تايمز نوشت که ادارۀ اوباما ژورناليست امريکائی در نيو

ابات پارلمانی موقف کرزی را طور گروه بحران بين المللی گزارش داد که تداوم منازعه به ارتباط انتخ.  آغاز کرد

حامد کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل .  قابل مالحظه تضعيف ساخته و نارضايتی را در مردم بيشتر خلق نمود

در نتيجۀ حملۀ طالبان بر يک .  برای بار اول پذيرفت که امريکا در صدد ايجاد پايگاه ھای دايمی در افغانستان است

 تن ديگر را در ولسوالی امام ٣٢طالبان ھمچنان .   تن ديگر زخمی شدند٧٠ تن کشته و ٣٨ بانک در شھر جالل آباد

ل ملل متحد گزارش داد که افغانستان در بدترين وفرانس پرس از قول مقامات مسؤ.  صاحب به ھالکت رسانيدند

يک تعداد از .  مايندوضع امنيتی خود در ده سال اخير قرار داشته وطالبان موفق شدند تا در ھمه جا رخنه ن

گزارش .  دالر را از کابل بانک دزديده و از افغانستان فرار نمودندن ميليو٩٠٠وابستگان مقامات عاليۀ دولت مبلغ 

مور أروری با کشته شدن يک مبماه ف. ن دولت افغانستان دست داردحاکيست که ايران در تجھيز مخالفاھا 

  . پايان رسيداستخباراتی حکومت کابل در سپين بولدک به

  

   ٢٠١١مارچ 

آدم خوران .   طفل افغان را در حملۀ ھوائی در کنر به ديار عدم فرستادند٩در روز سياه اول مارچ، وحشيان  ناتو 

 تن از اطفال، صد ھا تن عليه ٩بعد از شھادت .   محافظ را در يک حملۀ ھوانی در گرشک کشتند۴ناتو ھمچنان 

به  ارتباط  قتل .   به تظاھرات زده و خواستار اخراج   فوری اشغالگران  شدنداشغالگران امريکائی و ناتو دست

جنگ افغانستان ارزش سوختاندن "  نوشت که (The Huffington Post)عام  اطفال،  اخبار ھفنگتن  پوست 

.  رفت تن از مردم ملکی را در پکتيکا گ١٢يک بمب زير زمينی حيات .  اطفال را نداشته و بايد خاموش گردد

."  واشنگتن در ناکامی خود در افغانستان بسيار موفق بوده و به ھدف خود نرسيده است"الجزيره گزارش داد که 

ناتو .  قوای ناتو در يک حملۀ شبانه در قريۀ کرز واليت قندھار، يارمحمد پسر کاکای حامد کرزی را به قتل رسانيد

خودکشانه بر يک مرکز نظامی دولت مستعمراتی کابل در در يک حملۀ .  ين عمل خود معذرت خواستابعداٌ از

 ھيچ زيد پرس گزارش داد که قوای امريکا برای رسيدن به موفقيت در افغانستان اتاسوش.  تن کشته شدند٣٧قندوز، 

 تن از افراد پوليس را از ۵٠طبق گزارش رويتر، طالبان .  گونه تخريب و ويرانی منازل و مساجد دريغ نمی ورزد

   گزارش داد که عساکر امريکائی مردم بی com.rollingstone.wwwسايت   . ت نارام نورستان ربودندوالي

آمران اين عساکر کمترين اعتراضی به اين .  گناه را به قتل رسانيده و اجساد آن ھا را برای تفنن قطعه قطعه کردند

  .  عمل ضد انسانی  عساکر خود نکردند

     

  ٢٠١١اپريل 

در روز اول، .  ماه قتل و قتال و بربادی و عکس العمل مردم عليه تجاوزگران و نوکران بومی شان بوداپريل  ھم 

وسيلۀ يک کشيش متعصب  در ايالت فلوريدا، در شھر مزارشريف ه تظاھرات مردمی نسبت سوختاندن قرآن کريم ب

که ھويت آنھا افشاء نگرديد، در  عسکر خارجی ۶.   تن جان شان را فدا کردند١٢به وقوع پيوست که در نتيجه 

يک پوليس  افغان دو عسکر .  واليت کنر به قتل رسيدند که يک روز خونين برای اشغال گران به شمار رفت

 تن ۶در يک حملۀ شبانه در واليت سرپل، اشغالگران ناتو .  امريکائی ناتو را در واليت فارياب به ھالکت رسانيد

بعد از عقب نشينی يک قسمت از قوای .  نيده و ده ھا تن ديگر را زخمی کردند افراد ملکی را به شھادت رسازا

امريکا به موجوديت زندان ھای .  امريکا در کنر، القاعده با استفاده از فرصت مراکز آموزشی خود را بناء کرد
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يک حملۀ ھوائی در .  بگرام  يکی از مراکز عمدۀ زندان ھای مخفی است.  مخفی خود در افغانستان اعتراف نمود

به اثر يک حملۀ خودکشانه در نورستان .   دو عسکر امريکائی در ھلمند به قتل رسيدند) Drone(طيارات بی پيلوت 

ل اين وحامد کرزی جواسيس پاکستان را مسؤ.   تن ديگر کشته شدند٩نام  ملک زرين با ه يکی از رھبران قبايلی ب

مور پوليس ديگر أ خان محمد مجاھد قومندان امنيۀ قندوز ھمراه با دو مدر يک حملۀ خودکشانۀ ديگر،.  حادثه دانست

 عسکر دولت مستعمراتی  کابل در يک حملۀ خودکشانه در واليت ۴ عسکر اشغالگران امريکائی و ۵.  کشته شدند

 اثر تصادم به.  ملل متحد گزارش داد که کشت کوکنار در شمال افغانستان افزايش يافته است.  لغمان به قتل رسيدند

.   تن از سرنشينان آن نابود گرديدند۵يک موتر حامل  صاحب منصبان و افراد پوليس درشھر  سپين بولدک،  

 ۴٨٠گزارش ھا حاکيست که .  طالبان ادعا کردند که يک ھيلوکوپتر امريکائی را در واليت کاپيسا سرنگون ساختند

ليت مخفی ا  و فعند که اين عمل نتيحۀ کار چند ماھهتقد شدناظران امور مع.  طالب از زندان قندھار فرار کردند

طالبان فعاليت نظامی .  ل زندان ھم گرديدو نامرئی بود که باعث زندانی شدن يک تعداد اشخاص  مسؤیدست ھا

طبق اين اعالميه، طالبان .  اعالم کردند که سرآغاز يورش ھای بھاری آنھا بود" عمليات بدر"خود را زير عنوان 

سای کمپنی ھای خارجی و داخلی را مورد ؤمورين عاليرتبۀ حکومت کابل، اعضای پارلمان و رأجی ھا، مخار

  .  ھدف قرار خواھند داد

  

      ٢٠١١می 

آباد ھيبت خبرگزاری ھا گزارش دادند که بن الدن در يک عمليات کماندوئی قوای اختصاصی امريکا در منطقۀ 

ين عمليات کماندوئی واقعی باشد، ااگر کشته شدن بن الدن در.  حر انداخته شدپاکستان به قتل رسيده و جسد آن در ب

)  ru.pravda.english://http(سايت پراودا  رو .  ل مخفی نگھداشتن  بن الدن در ده سال اخير بودوپاکستان مسؤ

 سال قبل به مرگ طبيعی خود ۵ی آی ای گزارش داد که بن الدن  می از قول يکی از جواسيس سابق س١٩به تاريخ 

قتل بن الدن رھبران طالبان را در حالت اضطراب قرار داده که شايد آنھا ھم به چنين سرنوشتی .  ين دنيا رفتااز

.  د کردنددر يک حملۀ ھوائی، اشغالگران ناتو ده تن از محافظين کاروان مواد کمکی خود را نابو.  دچار گردند

فرانس پرس .  ين پوليس جراحت برداشتندرموأقندھار زير حمالت ھمه جانبه قرار گرفت که عده ای از مردم و م

گزارش داد که بد رفتاری قوای افغانی با مردم به شمول تجاوزات جنسی با اطفال و کشتار ھای بی دليل افزايش 

 جوزجان که با پوليس ھمکاری می کردند، مورد  طالب موتر سايکل سوار يک قريه را در١٠٠به تعداد .  يافت

محمود کرزی برادر سکۀ حامد کرزی اعالم کرد که از حمايت برادر خود در انتخابات رياست .  حمله قرار دادند

يک .  دھد او ادعا کرد که برادرش روش و عقايد خود را بر بھتر شدن حيات مردم ترجيح می.  جمھوری نادم است

افشای اسناد نظامی اردوی افغانستان نشان داد که .  ن از عساکر ناتو را در ھلمند به قتل رسانيدپوليس افغان دو ت

 مراتبه فاسفورس سفيد را در عمليات نظامی خود مورد استفاده قرار داده که ١١٠٠قوای امريکا و ناتو بيش از 

راتژيک را دادند که در نتيجه ھند رھبران ھند و افغان وعدۀ ھمکاری ست).   است(خالف روحيۀ حقوق بشر بود 

.   تن از مظاھره چيان ضد ناتو در تالقان کشته شدند۵.  عميق تر در سياست و اقتصاد افغانستان داخل خواھد شد

 تن را کشته و ده ھا تن ديگر را ١٢لمانی قصداٌ بر تظاھر کنندگان در شمال افغانستان فير نموده و اقوای اشغالگر 

 تن ٢٣ تن کشته و ۶لۀ خود کشانه يک شفاخانۀ عسکری را در کابل تکان داد که به اثر آن حم.  زخمی ساختند

 تن ١١يک بم زير زمينی در قندھار موتر حامل کارگران ساختمانی را مورد اصابت قرار داد که .  زخمی شدند

 تن ۴رات زده و به کشتن ھزار ھا افغان در تالقان عليه قوای تجاوزکار ناتو دست به تظاھ.  کشته به جا گذاشت
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جنرال داوود داوود قومندان امنيۀ .  ار در قندھار کشته شدند عسکر امريکائی در اثر يک انفج٨. اعتراض کردند

طالبان با يک حمله در .  ين حادثه کشته شدندا تن ديگر ھم در۶. تخار در انفجار و حملۀ خودکشانه به قتل رسيد

ستراليائی خود را در اورزگان به قتل رسانيده و فرار ايک عسکر افغان معلم .    تن را به ھالکت رسانيدند۵ھرات 

ناتو تقاضای حامد .   در دستگاه ھای دولتی، نابودی افراد عاليرتبه را در پيش گرفتندذطالبان از طريق نفو.  نمود

  .    کرزی را در مورد توقف حمالت به خانه ھای مردم به مسخره گرفت

  

 ٢٠١١جون 

.  پوليس و دو محافظ مرکز نظارت بر اعمار سرک ھا در اورزگان به اثر حملۀ گروه مخالف دولت کشته شدنديک 

حامد کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل بار ديگر اظھار داشت  که حمالت ھوائی ناتو بر منازل مردم ممنوع 

سايت گلوب و ميل   .  و و امريکا ندارداکثر مردم معتقد شدند که اين گفتار کرزی کمترين ارزشی نزد نات.  است

)The Globe and Mail  ( جون نوشت که يک اتحاد نا مقدس بين ناتو و جنگ ساالران برقرار شده ٣به تاريخ 

بدبينی مردم در شمال افغانستان .   عسکر ناتو ذريعۀ يک بم زير زمينی در شرق افغانستان نابود گرديدند۴.  است

نام ه ينفوذ  باميان بيکی از افراد ذ. ازدياد يافته استتر شده و حمالت عليه قوای آن کشور لمان ھا بيشانسبت به 

سايت .  دست آمده اک و محافط وی به قتل رسيده و اجساد اين دو تن در منطقۀ سياه گرد واليت پروان  بضحجواد 

دھد که امريکا و  تان نشان می جون نوشت که حوادث در افغانس٧ به تاريخ ) Global Research(گلوبل ريسرچ 

به اثر يک حملۀ خودکشانه در .  ناتو جنگ را در افغانستان باخته و ستراتژی اوباما در حال اضمحالل است

ع جنازه در يدر يک انفجار خود کشانۀ ديگر حين تشي.  خوست، قومندان ظاھر و دو محافظ وی به قتل رسيدند

پی در پی در شمال افغانستان نشان داد که طالبان می توانند حتا در شمال قتل ھای .   پوليس کشته  شدند۴قندوز، 

ين گزارش داد که ھند، چين و روسيه نگران اند که در يک معاملۀ سری بين درااخبارگ.  افغانستان ھم رخنه نمايند

طالبان در واليت .  د ھم در افغانستان باقی خواھد مان٢٠١۴افغانستان و امريکا، قوای ناتو و امريکا بعد از سال 

الجزيره گزارش داد که افغانستان از ھر .  اين حادثه تلفات جانی نداشت.   تانکر  ناتو را به آتش کشيدند٢٠وردک 

ميليشا ھای ساخت امريکا بدون ھراس مردم را لت و کوب نموده و .  نگاه خطرناک ترين محل برای زنان است

اين ميليشيا ھا به ھيچ کسی به جز .  رسانند ر نھايت آن ھا را به قتل میاموال آن ھا مورد چپاول قراد داده و د

 ملکی ۵ پوليس و ۴حملۀ خود کشانه در مرکز پوليس منطقۀ شھر کھنۀ کابل، .  اشغالگران امريکائی جوابگو نيستند

 اسوشيت پرس به . ھمچنان دو عسکر قوای اشغالگر برتانيه در ھلمند به قتل رسيدند.  از خود کشته به جا گذاشت

در .    عسکر قوای تجاوز کار ناتو در نقاط مختلف افغانستان به ھالکت رسيدند٨ جون گزارش داد که ١٩تاريخ 

 جون، حامد ٢۶در اعالميۀ تاريخی .   پوليس از بين رفتند٨نتيجۀ حملۀ طالبان بر يک مرکز پوليس در غزنی، 

 ٣۶سوی شرق افغانستان فير نموده که به اثر آن ه  راکت ب۴٧٠کرزی دولت پاکستان را متھم ساخت که آن کشور 

بر ھوتل انترکانتننتل کابل، ) شاخۀ حقانی(در نتيجۀ حملۀ طالبان .   طفل حيات خود را از دست دادند١٢تن به شمول 

ابل را اين حادثه بی کفايتی امنيتی نظام مزدور ک.   تن حمله کنندگان ھم به ھالکت رسيدند٨.   تن کشته شدند١٠

 جون گزارش داد که به اثر حمالت ھوائی ناتو و يورش ھای شبانه قوای ٢٨الجريزه به تاريخ .  ثابت ساخت

که دولت دست   ھزار افراد ملکی از منازل و محالت خويش بی جا شده بدون اين٢۵٠اشغالگر به منازل مردم، 

  .نشاندۀ کابل برای اين مردم کاری انجام دھد
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  ٢٠١١جوالی 

از سرنشينان يک موتر سرويس در واليت نيمروز بعد از تن  ٢٠.  اين ماه بار ديگر با کشتار آغاز گرديداول 

دو صد تن از مردم کابل عليه تجاوزات مکرر پاکستان دست به .  اصابت با يک بم زير زمينی به ھالکت رسيدند

وجود افزايش قوای اشغالگر امريکا، با .  تظاھرات زده و اعمال ضد افغانی زعامت پاکستان را محکوم کردند

مقامات افغانی خبر دادند که يک طيارۀ باربردار در .  حمالت طالبان و تلفات امريکا در افغانستان افزايش يافت

 تن از افراد ملکی در خوست تلف ١۴در حملۀ ھوائی ناتو، .  پروان سقوط نموده و کليه کارکنان آن نابود شدند

دارۀ محلی استخباراتی افغانستان در پنجشير يک امريکائی و يک کارگر انکشافی را به قتل يک محافط ا.  گرديدند

امريکا .   پوليس  در قندھار کشته شدند٣ عسکر ناتو و ٣به اثر حملۀ طالبان، .  دليل اين حادثه معلوم نشد.  رسانيد

 از عساکر امريکائی و افغانی را یتعدادبرای مقابله با مخالفين، جنگ ھای گوريالئی خاصی را به راه انداخته و 

 جوالی در قندھار به ١٢احمد ولی کرزی برادر نا سکۀ حامد کرزی به تاريخ .  ين راستا تحت تربيه قرار دادادر

احمد ولی کرزی در قاچاق .  نام سردار محمد که قبالٌ دوست فاميلی کرزی ھا بوده قاتل شخصی بود ب.  قتل رسيد

بار ديگر اشغالگران ناتو در يک حملۀ ھوائی . ين طريق ميليون ھا دالر کمائی کردااشت و ازمواد مخدره  دست د

نام شاه ولی کرزی جانشين ه حامد کرزی برادر ناسکۀ ديگر خود را ب.   تن را در لوگر به شھادت رسانيدند١۶

يکی .   جنسی دست به تظاھرات زدندۀاستفادوءزنان کابل عليه مرد ساالری و س.  برادر مقتولش در قندھار ساخت

در يک .  اين حادثه خوشی طالبان را سبب شد.  محمد در کابل به قتل رسيدناز مشاورين نزديک کرزی بنام جا

.  برخورد نظامی بين قوای دولتی و مخالفين در لشکرگاه، ھفت پوليس افغان به قتل رسيده و سر دو تن آنھا بريده شد

ۀ حضور نظامی امريکا در افغانستان مظاھره نموده و شعار ھای ضد امريکائی را بلند صد ھا تن در بگرام علي

قوای فرانسوی ناتو .  غالم حيدر حيدری رئيس بلديۀ قندھار در حملۀ خودکشانه جان خود را ار دست داد.  کردند

ين عمل ا طور دروغی ازسفير فرانسه بعداٌ .  يک مرد، يک طفل و يک زن حامله را در کاپيسا به شھادت رسانيدند

 تن ٢٣موتر حامل مسافرين در ھلمند به اثر اصابت با يک بم زير زمينی منفجرشده و .  ضد بشری معذرت خواست

 ١٠ين حادثه ادر.  دوش گرفتنده ليت يک حملۀ خودکشانه را  در ھلمند بوطالبان مسؤ.  سرنشينان آن از بين رفتنداز

  .    پوليس و يک طفل نابود شدند

 

  ٢٠١١آگست 

 تن را در نورستان به ھالکت رسانيدند و ۴قوای ھوائی متجاوزين .  اول ماه برای اشغالگران ناتو روز فرخنده بود

اسوشيت پرس گزارش داد که عاليمی پديد آمده که نشان دھندۀ تمايالت طالبان در . به سرور و خوشی خود افزودند

مردم .   کشته به جا گذاشت۴ ضد دولتی و ضد پوليس در زابل تظاھرات.  مذاکره با حکومت کابل و غرب بود

 تن ٨فرانس پرس گزارش داد که به اثر حملۀ ھوائی اشغالگران ناتو، .  خواستار روش انسانی از جانب پوليس شدند

طالبان ادعا کردند که يک ھيلوکوپتر نظامی امريکا را در وردک سرنگون .  از مردم ملکی جان به حق سپردند

اين حادثه بزرگترين .   تن از عساکر اختصاصی امريکا و يک ترجمان افغان به قتل رسيدند٣٧خته که در نتيجه سا

نام مطيع هللا به ه ستراليا بايکی از جنگ ساالران مربوط به استخبارات .  تلفات را برای اشغالگران امريکا بار آورد

سه تن در جريان يک مناظره به ارتباط ملکيت .  اچاقبر بوداو شخص بيرحم و ق.  حيث قومندان ارزگان مقرر گرديد

يک برخورد .  فساد اداری و ارتشاء باعث اين حادثۀ ناگوار شد.  يک قطعه زمين در ناحيۀ بگرامی کشته شدند

يک .  کشته شدگان ھمه افغان بودند.   کشته به جا گذاشت۴نظامی بين اشغالگران و پوليس حکومت کابل در غزنی 
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 کشنده ترين ماه برای ٢٠١١آگست .   عسکر امريکائی را در جنوب افغانستان به ھالکت رسانيد۵ير زمينی بم ز

 پوليس را  به ديار عدم ۵ نفر ملکی و ١۴يک حملۀخودکشانه در محوطۀ واليت پروان .  اشغالگران امريکائی بود

ن در  کابل نسبت تصميم حکومت در تجديد نظر ھزار ھا ت.  ليت اين حادثه را به دوش گرفتندوطالبان مسؤ.  فرستاد

 تن از ٢۶.  نتايج انتخابات پارلمانی دست به تظاھرات زده و خواستار ھرچه زودتر تطبيق نتايج انتخاباتی شدند

سيستم .   آگست حيات خود را از دست دادند١٨افراد ملکی در جريان جنگ و خشونت در ھرات و گرديز به روز 

گزارش ھا حاکيست که حمالت .  بدترين وضع قرار داشته و مردم دچار مشکالت جدی شدندصحی افغانستان در 

  .خودکشانه در افغانستان افزايش يافته و افراد ملکی متحمل تلفات زيادی گرديدند

 

 ٢٠١١سپتمبر 

ل  اوۀمخالفين حکومت کابل به درج.  گزارش ھا حاکيست که کشته شدن پوليس افغانستان در حال صعود است

منابع استخباراتی گفتند که ممکن .  دست آمده جسد يک انجنير امريکائی در کابل ب.  دھند پوليس را ھدف قرار می

لمان حامد کرزی را در ا سپتمبر افشاء کرد که استخبارات ۵سپيگل آنالين به تاريخ .  اين شخص کشته شده باشد

به اثر انفجار .  ن ناتو در واليت وردک به آتش کشيده شد تانکر اشغالگرا۵.   از چنگ طالبان نجات  داد٢٠٠١سال 

مخالفين سه عسکر ناتو را در شرق افغانستان .   عسکر افغان در خوست حيات خود را از دست دادند۵يک بم، 

، طالبان به يکی از مراکز نظامی ٢٠٠١ سپتمبر يعنی روز سالگرد حادثۀ تروريستی  سپتمبر ١١در .  کشتند

طالبان ادعا کردند .  رجی در وردک يورش برده، يک تن را کشته و چند تن ديگر را زخمی ساختنداشغالگران خا

نظر به گزارش اسوشيت پرس، .  توانند طيارات ناتو را سرنگون سازند دست آودرن راکت ھای جديد، میه که با ب

ان ھمچنان حمالت ھمه جانبه را طالب.  سوی سفارت امريکا در کابل پرتاب شد اما تلفاتی نداشته چندين راکت ب

حمله بر کابل بی کفايتی حکومت .  عليه مرکز فرماندھی ناتو در کابل و دفتر استخبارات حکومت کابل انجام دادند

وسيلۀ عمال ه نبيل مسکينيار آمر تلويزيون آريانا در امريکا حين سفرش به کابل ب.  حامد کرزی را  ثابت ساخت

سازمان حقوق بشر گزارش داد که ميليشيای ھای .  ار ربوده شده و بعداٌ رھا گرديدجمعيت اسالمی و شورای نظ

که مورد تعقيب قانونی قرار  دولت مستعمراتی کابل جنايات و اعمال ضد حقوق بشر را مرتکب شده بدون اين

م ربائی  ستانی و آدت صفحه ئی سازمان حقوق بشر حکايت کنندۀ بدرفتاری، تجاوز، رشو١٠٢گزارش .  گيرند

 عسکر ناتو  در جريان حمله بر يک البراتوار مواد مخدره در ھلمند کشته ٣.  دھد ميليشيا ھای دولتی را نشان می

برھان الدين رھبر .  کند مردم را در افغانستان تھديد میاز  ميليون ٩گزارش ھا حاکيست که گرسنگی .  شدند

کرد، ذريعۀ يک   شورای صلح با طالبان را رھبری میجمعيت اسالمی و رئيس جمھور دورۀ جنگ ھای داخلی که

طالبان يک ھيلوکوپتر امريکا را در جنوب قندھار سقوط داده که تمام .  عمل خودکشانه در منزلش به قتل رسيد

يک .   در سرتاسر افغانستان کشته شدند٢٠١١ سپتمبر ٢٣ عسکر ناتو به تاريخ ۵.  سرنشينان آن ھم نابود شدند

ن در سفارت امريکا در کابل به دفتر سی آی ای متصل به سفارت حمله نموده و يک تبعۀ امريکائی را مستخدم افغا

 سپتمبر در ٢٧ تن به تاريخ ۵۴به اثر حمالت قوای اشغالگران و قوای حکومت مستعمراتی کابل، .  به قتل رسانيد

به اثر .   در افغانستان به قتل رسيدند سپتمبر٢٩ عسکر خارجی به تاريخ ۵. سرتاسر افغانستان به ھالکت رسيدند

  .انفجار يک بم در ھرات، دو پوليس زن حيات خود را از دست دادند

 

 ٢٠١١اکتوبر 
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دفتر حامد کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل بيانيه ای صادر نمود که ظرفيت طالبان را در تصميم گيری مستقل 

حامد کرزی گفت که پاکستان .   تعقيب ترور ربانی صورت گرفتاين اظھاريه  به.  ال قرار دادؤاز پاکستان مورد س

روابط افغانستان و پاکستان بعد از .  مين صلح در افغانستان صادق نيستأبازی دوگانه را در پيش گرفته و در ت

حالت نام قومندان عزيزهللا در منطقۀ برمل متحد امريکا بوده و ه يک فرد مخوف و قاتل ب.  ترور ربانی تيره گرديد

  اکتوبر نوشت که افغانستان به ھند بيشتر نزديک می۴نيويارک تايمز به تاريخ .  وحشتناکی را در آن جا خلق نمود

ده سال بعد از سقوط طالبان، مظاھره چيان در کابل شعار ھای ضد امريکائی سر .  شود تا پاکستان را مجازات نمايد

در خالل ده سال اشغال .  ون رفتن قوای امريکا بھتر خواھد شدداده و می گفتند که وضع افغانستان بعد از بير

ن امور افغانستان معتقد اند که وضع امنيتی اين کشور ناظرا.  دترين حالت را تحمل کردندافغانستان، مردم ملکی ب

غالگران اش.  بعد از ده سال جنگ، طالبان موفقيت خود را پيش بينی کردند.  در خالل ده سال اشغال بدتر شده است

ائتالف شمال که قبالٌ امريکا و .  ھار به بھانۀ ارتباط با طالبان کشتندر ساله را در ننگ۶٠امريکائی يک دھقان 

اگر قوای امريکا .  شوروی را در جنگ ھای افغانستان کمک کرده بود، برای جدال دوباره با طالبان آماده می گيرد

  Global Research)(سايت گلوبل ريسرچ  .   بی يار و ياور می بيندافغانستان را ترک گويد، ائتالف شمال خود را

عمليات قصابی "اين سايت ھمچنان اشغال افغانستان را ." اشغال ده سالۀ افغانستان غير قانونی بود"نوشت که 

 Eric)(گوليس  ارال کردند که آيا جنگ در افغانستان ضرور بود؟  ايرک مؤيک تعداد محققين س.  ناميد" متداوم

Margolis حکومت فاسد افغانستان جلو ." . جنگ در افغانستان را بی ھدف خواند" و محقق سياسی ه نويسند

حملۀ طالبان بر عمارت تيم اعمار مجدد در .  نگرفت و به بی اعتباری جھانی خود افزودرا تحقيقات فساد اداری 

 ١٨سپيگل آنالين به تاريخ .   نظر ثابت ساختپنجشير،  حقانيت ادعای آنھا را در ضربه زدن به ھر محل مورد

ده عسکر ناتو به اثر انفجار يک بم زير .  دانند اکتوبر نوشت که بيش از نصف مردم افغانستان ناتو را اشغالگر می

سه تن از .   عسکر دولت مستعمراتی کابل در ھرات به قتل رسيدند۵ھمچنان .  زمينی در شرق افغانستان کشته شدند

افراد ملکی با زور و تھديد قوای امريکا و عساکر .  لکی در حملۀ خودکشانه در بادغيس به ھالکت رسيدندافراد م

افغانی مجبور شدند که  پيشاپيش عساکر در جاده ای قبالٌ مين فرش شده حرکت نمايند  تا در صورت انفجار اول 

يک تعداد گفتند که اين قبر .  کشف گرديد جمجمه در رستاق ٢۵يک قبر دسته جمعی مشتمل بر .  مردم کشته شوند

حامد کرزی اعالم کرد که اگر جنگ بين .   سال قدامت داشته و يک تعداد ديگر آن را قديم تر وانمود کردند١۵

مبصرين معنی اين گفتۀ حامد کرزی را .  پاکستان و امريکا صورت گيرد، افغانستان از پاکستان حمايت خواھد کرد

 تن از ۴٠٠به تعداد .  قصد در پروان جان به سالمت بردوء هللا خان وزير داخله از يک سبسم.  خوب نفھميدند

انفجار يک تانکر در پروان  ده تن .   اعتراض کردند٢٠١۴مظاھره چيان در کابل به توقف عساکر امريکائی بعد از 

ا در افغانستان باشند، مورد ھدف طالبان اعالم کردند که ھر عضو پارلمان را که حامی تداوم قوای امريک.  را کشت

 اکتوبر نوشت که امريکا متارکۀ جنگ در افغانستان را در نظر ٢۵سايت ديپلومات به تاريخ .  قرار خواھند داد

مخالفين به دومرکز نظامی .  ر در روش امريکا دليل عدم موفقيت امريکا از طريق نظامی استياين تغي.  دارد

واشنگتن اظھار تمايل .   امريکائی زخمی شدند۶که در نتيجه سه افغان به قتل رسيده و امريکا در قندھار حمله کرده 

.  مين صلح در افغانستان مھم خواندألری کلنتن نقش طالبان را در تيھ.  کرد که با مالعمر رھبر طالبان مذاکره نمايد

 طالبان بر يک سرويس زرھدار، به اثر حملۀ خودکشانۀ.   فيصد بلند رفت۶١با وجود خشک سالی، توليد ترياک 

  .      اين حادثه مرگبارترين حمله بر امريکائيان در کابل بود.   عسکر امريکائی به قتل رسيدند١٢
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  ٢٠١١نومبر 

طبق گزارش رويتر . تعبيۀ بم ھای زير زمينی در افغانستان  قوای اشغالگر امريکا را در حال جنون درآورده است

 Inter)(سايت انتر پرس سرويس  .  نستان و پاکستان را ميسر ساختا زمينۀ مذاکرات افغرخۀ اول نومبر،  ترکيهؤم

Press Service  تن از مردم ملکی را ١۵٠٠ به تاريخ دوم نومبر گزارش داد که حمالت شبانۀ ناتو در افغانستان 

ھرات حمله نموده که بعد از تندروان بر يک  کمپنی قراردادی در .    به ھالکت رسانيد٢٠١١ و ٢٠١٠بين ساليان  

يک قومندان طالبان پيشنھاد صلح امريکا را رد نموده .   کشته شدنده حمله کنند۵ ساعت جنگ، دو محافظ  افغان و ٣

قربانيان اين . جا گذاشته  کشته ب٧يک حملۀ انتحاری در بغالن .  و آن را يک دام برای تقسيم مسلمانان دانست

در جريان سعی حکومت برای .  يک عسکر اسپانوی ناتو در بادغيس به قتل رسيد.  شتندحادثه از نماز عيد بر می گ

يک بم زير زمينی محمد .  ئيد پايگاه ھای امريکا، طالبان حمالت خود را شدت بخشيدندأتشکيل لويه جرگه غرض ت

ل مخالفت خود را با يک تعداد مردم در کاب.  حکيم انگر قومندان گرمسير و دو محافظ وی را به ھالکت رسانيد

در يک حملۀ انتحاری بر يکی از دفاتر حکومتی در پکتيا، .  سيس پايگاه ھای امريکا در افغانستان ابراز داشتندأت

 نومبر، حامد کرزی گفت که معاھدات ستراتژيک ١١طبق گزارش اسوشيد پرس مورخۀ .  يک پوليس  به قتل رسيد

 در ٢٠١١غربت و بدبختی در سال .  رود کشور ھای منطقه به شمار نمیافغانستان با ھند و امريکا تھديدی برای 

مقامات .  دست آوردنده طالبان ادعا نمودند که طرح امنيتی حکومت کابل را ب.  افغانستان افزايش يافته است

سانی که طالبان اخطار دادند که ک.  حکومت کابل اعالم کردند که ذبيح هللا مجاھد نطاق طالبان را دستگير کردند

.  موی ديگر استنتاناسايت سی بی اس گرازش داد که بگرام يک گوا.  پايگاه ھای امريکا را می پذيرند، خاين اند

.  ن گرديدي آن تعيياستراه انداخته شد و صبغت هللا مجددی به ره ئيد پايگاه ھای امريکا بألويه جرگۀ تصنعی برای ت

قوای اشغالگران ناتو دو پوليس در يکی از مراکز .  کابل اصابت نموددر روز دوم لويه جرگۀ تصنعی، دو راکت به 

ناتو اعالم کرد که حمالت شبانه بر منازل مردم به منظور .  دليل اين حادثه معلوم نشد. نظارت در ھلمند را کشتند

ھار آمادگی حکومت کابل برای از سرگرفتن مذاکرات صلح با طالبان اظ.  ھدف قرار دادن طالبان ادامه می يابد

در يک حملۀ ھوائی تجاوزگران .   کشته به جا گذاشت١٠حملۀ مرگبار طالبان بر يک کاروان ناتو در فراه .  کرد

قوای تجاوز کار برتانيه در مناطق تحت سيطرۀ خود در افغانستان .   طفل به شھادت رسيدند۶ناتو در قندھار، 

دوعسکر اشغالگران ناتو در شرق و جنوب .  جنگ را ترک گويندطالبان می دھد تا ھر فرد از  پوند به ١٠٠ماھانه 

  TVپرس .  يک ھيلوکوپتر متجاوزين ناتو سه زن و دو مرد را در قندھار به ھالکت رسانيد.  افغانستان کشته شدند

. دادمبر گزارش داد که امريکا بم ھای تکتيکی اتمی را در افغانستان و عراق مورد استفاده قرار  نو٢٩به تاريخ 

پيمان "ئيد أ جرکۀ تقلبی را غرض تۀ تشکيل لوي۶٢با صدور اعالميۀ "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

  . به شدت محکوم نمود"   امريکا–ستراتژيک افغانستان 

 

 ٢٠١١دسمبر 

دوش ه ا بليت اين حادثه روھيچ گروھی مسؤ.   پوليس در بغالن آغاز گرديد٣روز اول اين ماه با کشته شدن 

راه انداخته و اين عمل ضد بشری ه مردم در کابل عليه اعدام افغان ھا در ايران تظاھرات ضد ايرانی را ب.  نگرفت

طالبان .   تن را مجروح ساخت٧٠انفجار در شعبۀ منطقه ئی ناتو در محمود آغه .  نظام آخندی را محکوم کردند

يک راکت ." شما از صلح حمايت کنيد و من از شما" طالبان گفت حامد کرزی به.  ليت اين حادثه را پذيرفتندومسؤ

صد ھا تن در کاپيسا  به کشتار افغان ھا توسط ناتو و .   تن را در کاپيسا به ھالکت رسانيد۶ امريکا - اشغالگران ناتو
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 به جا  کشته از خود۵۴اماکن مذھبی اھل تشيع در کابل مورد حمله قرار گرفت و . امريکائيان اعتراض کردند

يک بم .  دوش گرفته ليت اين جنايت را بومسؤ" لشکر جنگوی"يک گروه تندرو پاکستانی به نام . گذاشت

حامد کرزی بر .   تن از افراد ملکی گرديد۵زيرزمينی در جنوب افغانستان باعث تخريب يک بس و کشته شدن 

مقامات ايرانی اظھار کردند که موجوديت .  دپاکستان فشار آورد تا در تحقيقات کشتار اھل تشيع در کابل کمک نماي

امريکا  ) درون(برخاستن طيارۀ بی پيلوت .  مراکز نظامی امريکا در افغانستان تھديدی برای ھمه در منطقه است

 تن ۵کشانه قومندان غازی آباد را با ديک حملۀ خو.  از افغانستان و تخطی حريم فضائی ايران دليل اين ادعا است

يوريشيا .  افغان ھا تقاضا کردند که بايد متخلفين حقوق بشر به پای ميز محکمه کشانيده شوند.   رسانيدديگر به قتل

 دسمبر گزارش داد که پوليس افغانستان يک نوع تھديد برای امنيت مدنی ٩به تاريخ   ) Eurasia News(نيوز 

ھای مورد حمايت امريکا توسعه خواھد با وجود ارتکاب اعمال شرارت آميز، ميليشيا .  رود مردم به شمار می

يک خبر سايت ضد .   ميليون طفل افغان مجبور به کار کردن شدند٢خبرگزاری پژواگ گزارش داد که .  يافت

دريوران الری در افغانستان .  جنگ حاکيست که وزير معارف افغانستان در يک معاملۀ سری با طالبان داخل گرديد

، TV دسمبر پرس ١۵نظر به گزارش تاريخی .  حدی ايران دست به اعتصاب زدندمورين سرأبه خاطر بدرفتاری م

ی وحشت باری در شفاخانه ھای افغانستان بی توجھ.  دره در افغانستان استقوای برتانيه مصروف دادوستد مواد مخ

ی به ھالکت يک بم زير زمينی مسعود خان ولسوال ناحيۀ خان نشين واليت ھلمند را با دو محافظ و.  حاکم است

قوای اشغالگر امريکا يک زن حامله را در .   طفل را در فراه گرفت۴ھمچنان يک بم زير زمينی حيات .  رسانيد

  امريکا را يک قسمت از–نوم چومسکی نويسندۀ امريکائی پيمان ستراتژيک افغانستان .  واليت پکتيا شھيد ساخت

امريکا . اشت که حمالت شبانه در افغانستان ادامه خواھد يافت اظھار داق ناتونط.  طرح ميليتاريسم جھانی خواند

مقامات دولتی ايران اظھار داشتند که مرکز .  ھمچنان تقاضای کرزی را به ارتباط قطع حمالت شبانه رد کرد

افغانستان به خاطر مذاکرات آشتی جويانه با طالبان از جھان .  نظامی امريکا در بگرام يک خطر برای منطقه است

قومندان قوای ."  طالبان دشمن امريکا نيستند"جو بايدن معاون رئيس جمھور امريکا گفت .  تقاضای کمک کرد

 ھم در افغانستان باقی خواھد ٢٠١۴امريکا بعد از سال "امريکا در افغانستان طور خصوصی اظھار داشت که 

گزارش ھا حاکيست . وظيفه اش برکنار شداحمد نادر نادری رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از ." ماند

.   تن را گرفت٢۵ار بم در مراسم جنازه در تالقان حيات انفج.  شوند که مردم ملکی افغانستان بی دليل کشته می

تر  موافقت خود را در مورد افتتاح دفکرزی.  عساکر امريکائی يک عسکر افغان را در منطقۀ باال بلوک کشتند

.  داد که ميليشيا ھای محلی را ملغا نمايد" اخطار"حکومت مستعمراتی کابل به ناتو .  داشتطالبان در قطر ابراز 

به يک نظر، تمام فعاليت ھا و .  افغانستان برای بار اول قرارداد تيل حوزۀ آمو دريا را با چين امضاء خواھد کرد

 امريکا به بعضی نقاط قابل مذاکره موافقه طالبان و.  عملکرد ناتو و امريکا در افغانستان به ناکامی انجاميده است

طالبان ادعا کردند يک ھيلوکوپتر .  يک عسکر افغان دو عسکر فرانسوی ناتو را در ھلمند به قتل رسانيد.  نمودند

گزارش ھا حاکيست .  تن را در اورزگان به ھالکت رسانيد۴يک بم زير زمينی . امريکائی را در سرپل سقوط دادند

 دسمبر ٣١رويتر به تاريخ . دور ساخته شده بر طالبان از ليست تروريسم استخبارات امريکا بکه مال عمر رھ

گزارش داد که امريکا در نظر دارد يکی از رھبران طالبان را به اسم محمد فاضل که متھم به تخطی حقوق بشر 

  ۶٣با صدور اعالميۀ " د افغانستان آزا–افغانستان آزاد "پورتال . تانامو به افغانستان انتقال دھدنگرديده از گوا

  . را رد نموده و آن را يک توطئه برای در بند کشيدن دايمی افغانستان ناميدبن کنفرانس استعمار دوم 
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 در کشور بالکشيدۀ ما مالحظه می نمائيد، روزی نبود که انسان و يا ٢٠٠١طوريکه جريان حوادث را در سال 

ش بی  کاشانه ای ويران نشود و ساکنينروزی نبود که.  ندخاک و خون نه غلتی در کشور ما در انسان ھای بی گناھ

روزی نبود که .  ش ھمرائی نکندرا در کشتار مردم و بربادی ميھنروزی نبود که خاينی اشغالگران . خانمان نگردند

 ھای  ھمسايهروزی نبود که.  کنند و فاميل ھا را بی عزت نسازندن وحشی خاک وطن ما را لگد مال ناشغالگرا

روزی نبود که نظام مزدور افغانستان سر زاری و .  برندغدار ما به خاک ما تجاوز ننمايند و از عمال خود استفاده ن

روزی نبود که ميھن فروشان در . فرمايد را دو دسته تقديم امپرياليسم ناطاعت به درگاه استعمار خم نکند و کشور

اين بود سرنوشت . نمايند حمايت از امپرپاليسم را بلند ناورای ابحار صدایھر دو جناح چپ و راست و لوده ھا در م

  .٢٠١٢سوی پيروزی و غلبه بر دشمنان خارجی و داخلی در سال ه ب. ٢٠١١نکبتبار مردم و ميھن ما در سال سياه 

 

 


