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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  ــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادــچو کشور نباشـد تن من مبــ                             
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

  
  Political   سياسی

  
  ٢٠٠٨ آگست ٢٥
  
  

  هفته سياسیۀ تبصر
 

 امريكا، بيش تحت قوماندۀ يك عمليات  نظامی طیخبر گزاری های جهان گزارش دادند آه 
شيندند واليت  وحشيانه در ولسوالی ۀاين حادث.  كی  به هالآت رسيدند تن مردم مل٩١از 

 آودك حيات خود را از دست دادند ۵٠ درين يورش غير انسانی بيش از . هرات اتفاق افتاد
سف نمود، أمريكا از وقوع اين حادثه اظهار تطبق معمول، ا.  هم ويران گرديدها خانهو ده

اگندگی و  پرۀو اعالم نمود آه اين حادثه نتيجنات. اما حاضر به پذيرش خطای خود نگرديد
  ميتوان به جرئت اظهار . تقاضای آمك نمودايشانآه از ، بی نظمی حكومت آابل است

بار اول صورت نگرفته   در جريان  اشغال افغانستان گریين خطاآاری و وحشيچننمود آه 
  . هم نخواهد بودبار آخرو 

 

 تن مردم ملكی گرديد دقيقًا معلوم ٩١دليل عمليات نظامی آه منجر به قتل عام بيش از 
خود را   دۀای مخالف حكومت دست نشاننيروها قوای متجاوز هميش موجوديت نيست، ام
شخصی، انتقامجوئی، دامن زدن   خصومت های قومی و نادرست،اطالعات.  ذآر ميكنند

و ناآامی و بی آفايتی نظام ای اشغالگر قوغرض تائيد و تداوم موجوديت عمدی جنگ 
مزدور آابل را در حفظ  حاآميت ملی افغانستان، ميتوان  علل وقوع  همچو حوادث هولناك 

گران خود تصميم ه  تجاوزبايد مستشعر بود آه افغانستان يك آشور اشغالی است آ.  دانست
  در آابل با ه  قوای اشغالی و حكومت دست نشاند.عمل می نمايندمطابق آن ميگيرند و 

دم از شكايات بی  تا رد پا گم آنند و مر،مكر و فريب تقصير را به دوش يكديگر می اندازند
 .دنتيجه  خسته شون

 

ريكا و اذهان عامه و حمايت از عمل ضد بشری قوای امدادن حامد آرزی برای فريب 
 خونبار را محكوم نموده و دو جنرال بی آفايت را از آار برآنار ۀمتحدين، ظاهرًا اين حادث

.  نده اساخت آه به يقين آمترين صالحيتی در تصميم گيری به ارتباط اين وحشيگری نداشت
 برای قربانيان و مردم تان نمود ييت بی صالحيت را  برای تحقيق  تعئهمچنان يك  هي

اين روش تقلبی هميش .  ثر استأهد آه حكومت مزدور ازين جريان متدب نشان ستانافغان
 تحريك آند، نظام دثه ای آه  احساسات مردم رامعمول بوده است آه بعد از هر ناآامی و حا

، غليان مردم را مزدور در آابل سعی آرده آه با برطرفی يك يا چند  تن از مامورين خود
آه داغ  در حالی.   خريداری نمايدهد و يا خون مردم را با چند دالرطور موقت آاهش د

شان باقی  ۀشهادت و از دست دادن يك آودك و يا نوجوان برای ابد در ذهن و قلب خانواد



 ٢

 آشامان نو های آثيف خجبين بيگناهان داغ ننگ ابدی را بر ۀخون ريخت د ماند وخواه
 .هد نمودنقش خوا

 

دست به اعتراض و تظاهرات زدند و اين  در داخل آشور عده ای از هموطنان با وجدان ما 
  . د بشری را به شدت محكوم نمودندجنايت ض

 ر اشغالگران و مزدوران داخلی  قرا تا زمانيكه افغانستان در اشغال :مردم ما بايد بدانند
 ديگر بخاك و خون بيگناِه تن ان و هزارا تكرار خواهد شدهباهكن باردارد، همچو حوادث ت

 .بيدار شويد، برخيزيد و به ندای وجدان تان پاسخ گوئيد.  يدتد غلنخواه
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