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 Political  سياسی

  
     دپلو انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ٦   برلين، 
  
 
  
  

  وحشيان ناتو باز جنايت آفريدند
  

  !!!!!!فاجعه باالی فاجعه و امتدادش به خدا معلوم است
  

  واليت قندوز" چهار درۀ"کشتار بيگناهان در ولسوالی 
  

 افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داده ٢٠٠١از زمانی که اتازونی به بهانۀ حادثۀ مشکوک و مجعول يازدهم سپتمبر 
  .  نرودو آنرا علنًا و عمًال در اشغال خود درآورد، روزی نيست که در گوشه ای ازين سرزمين بالکش جفائی و جنايتی

که آزادی افغانستان و دفاع از وطن و مردم ما در طاق جبينش نوشته شده " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
 تاکنون ضمن نشر اعالميه ها و از طريق اعالميه ها، مراتب انزجار ٢٠٠٨ آگست ١٨است، از بدو تأسيس خود در 

 و تمام جناياتی را که بر مردم ما رفته، از هر طرفی که صورت گرفته، با خود را از قتل و کشتار مردم ما ابراز داشته
  :اگر مثالهائی را در زمينه بياريم. شديد ترين لحن محکوم نموده است

  .شيندند" عزيز آباد"، نسبت فاجعۀ ٢٠٠٨ آگست ٢٤ــ اعالميۀ اول ، مؤرخ 
  .ر جنايات قوای اشغالگر در شيندند محکوم گرديد، که ضمن آن يکبار ديگ٢٠٠٨ــ اعالميۀ دوم، مؤرخ اول سپتمبر 

  واليت هلمند بدست" ناد علی" نفر از باشندگان ولسوالی ٢٧، بمناسبت شهادت ٢٠٠٨ اکتوبر ١٩ــ اعالميۀ دهم، مؤرخ 
  .   قوای اشغالگرناتو

  والی گرشک واليت، به مناسبت سر بريدن مسافران بدست طالبان در ولس٢٠٠٨ اکتوبر ٢٠ــ اعالميۀ يازدهم، مؤرخ 
     هلمند

  .واليت ورگ" سعيد آباد"، به مناسبت کشتار بيگناهان ٢٠٠٨ــ اعالميۀ سيزدهم، مؤرخ اول نومبر 
  .واليت قندهار" شاه ولی کوت"، به مناسبت کشتار بيگناهان ولسوالی ٢٠٠٨ نومبر ٧ــ اعالميۀ پانزدهم، مؤرخ 
  .زاب پاشی بر رخسار دوشيزگان را محکوم ميکرد، که تي٢٠٠٨ نومبر ١٧ــ اعالميۀ هفدهم، مؤرخ 
  .، به مناسبت کشتار محصالن پوهنتون کابل٢٠٠٨ نومبر ٢١ــ اعالميۀ هژدهم، مؤرخ 

  .، که تجاوز ارتش خونخوار اسرائيل را بر فلسطين محکوم ميکرد٢٠٠٩، مؤرخ دهم جنوری ٢١ــ اعالميۀ 
  کشتار ددمنشانۀ مردم لغمان بدست قوای اشغالگر اتازونی به، که ضمن آن ٢٠٠٩ جنوری ٢٥ ، مؤرخ ٢٢ــ اعالميۀ 

  .   رهبری بارک اوباما، محکوم شد
  .زن محکوم به اعدام افغان، در ايران" زر بی بی"، برای نجات ٢٠٠٩ــ اعالم همبستگی، مؤرخ چهارم مارچ 

  .شدت محکوم گرديد، که ضمن آن دامن زدن به اختالفات مذهبی، ب٢٠٠٩ اپريل ٥، مؤرخ ٢٨ــ اعالميۀ 
  و چنانکه.  اپريل، که اعالن تجليل از نودمين سالگرد استرداد استقالل وطن را در بر ميگرفت٢٣، مؤرخ ٢٩ــ اعالميۀ 
  . المان با شکوهی هرچه تمامتر برگزار شد"اسن" در شهر ٢٠٠٩ آگست ٢٢يم اين مراسم به تاريخ  بود   شاهد

  واليت فراه محکوم" باالبلوک" نفر از بيگناهان وطن را در ولسوالی ١٣٠قتل ، که ٢٠٠٩ می ٧، مؤرخ ٣٢ــ اعالميۀ 
  .   ميکرد

   درين  . ، که ضمن آن از تظاهرات محصالن پوهنتونهای کابل، حمايت ميگرديد٢٠٠٩ می ٩، مؤرخ ٣٣ــ اعالميۀ 
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  .مًال در صحنه ظاهر گرديدندع" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"   تظاهرات برای بار اول هواخواهان پورتال 
  ، به مناسبت درگذشت شهزاده رحمت اهللا د افغانستان، فرزند ارشد اعليحضرت٢٠٠٩ می ١٢، مؤرخ ٣٤ــ عالميۀ 

  .   غازی امان اهللا خان
   نفر از بيگناهان وطن بدست قوای وحشی امريکا و ناتو١٢٨، که ضمن آن قتل ٢٠٠٩ می ٢٨، مؤرخ ٣٥ــ اعالميۀ 
  . محکوم گرديد   شديدًا

  "خنجر"کا و انگلستان زير نامهای  آن عمليات قوای اشغالگر امريطی، که ٢٠٠٩ جوالی ١٧، مؤرخ ٣٦ــ اعالميۀ 
  .محکوم گرديد" چنگال پلنگ" و   

  . آن انتخابات استعماری رياست جمهوری در افغانستان محکوم گرديددر، که ٢٠٠٩ آگست ٢٠، مؤرخ ٣٧ــ اعالميۀ 
   آن فاجعۀ کشتار اخير قندهار، محکوم گرديدطی، که ٢٠٠٩ آگست ٢٩، مؤرخ ٣٨ــ اعالميۀ 
   آن کشتار بيرحمانۀ مردم بيگناه ولسوالی چهاردرۀ واليت قندز، بدستدر، که ٢٠٠٩ سپتمبر ٥، مؤرخ ٣٩ــ اعالميۀ 

  .ر هالک گرديدند نف١٢٥درين فاجعه بقرار آخرين گزارش ها تا .    اشغالگران المانی و امريکائی، محکوم شد
  .از نظر بگذرانند" اعالميه ها"خوانندگان ارجمند ميتوانند متن کامل اعالميه های پورتال را در آرشيف 

  
در باال مبرهن گشت، اين اعالميه ها موقف " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"قسمی که بر خوانندگان ارجمند پورتال 
ياتی که بر مردم مظلوم ما ميرود، از هر طرفی که صورت گرفته و بگيرد، صريح و شفاف پورتال را در برابر جنا

  . داشته است و اين کار بدون تأنی و تأمل در آينده نيز  ادامه خواهد يافتابراز
 واليت "چهار درۀ"آخرين فاجعه ای که قوای اشغالگر ناتو در وطن محبوب ما آفريد، کشتار مردم ملکی در ولسوالی 

  . صورت گرفت٢٠٠٩ سپتمبر ٤قندوز است، که به تاريخ 
تاحال عساکر . آنچه در فاجعۀ قندوز بصورت جلی بچشم ميخورد، دست داشتن صريح قوای المانی درين جنايت است

ازۀ المانی نظر به گذشتۀ شوم تاريخی المان و با موانعی که قانون اساسی اين کشور تجويز کرده، در هيچ جای دنيا اج
متآسفانه که دولت المان تحت فشار دولت ترکتاز و زورگوی اتازونی، دست به تخطی . عمليات نظامی را نداشته اند

در جنوب کشور، که با ترصد " تورنادو"بکار انداختن طيارات اکتشافی . صريح از قانون اساسی کشور خود زده ميرود
د، يکی نبه آن حمالت دقيق هوائی قوای امريکائی را سبب ميگرددقيق هوائی، مواضع طالبان را شناسائی کرده و نظر 
ما مگر درين اواخر ديديم، که قوای عسکری المانیِ  مستقر در . از اقدامات غير مستقيم جنگی المان محسوب ميگردد

ستان دولت مستعمرۀ افغانستان، دست به عمليات جنگی برده و در جنگهای افغان" غير ملی"شمال، دوشادوش اردوی 
دست داشتن در فاجعۀ قندوز مگر اوج تمام نابکاريهای قوای عسکری المانی در افغانستان شمرده . عمًال سهم گرفتند

  . ميشود
با وجودی که تمام جهان از تلفات بيشمار ملکی اين حادثه حکايت ميکردند، مقامات مسؤول قوای اشغالگر  در اول وهله 

تعداد گويا تا اينکه بسر عقل آمده و باآلخره اقرار کردند، که در اين فاجعه . رد نمودندقربانيان ملکی اين فاجعه را جدًا 
  ، نيز٢٠٠٩ سپتمبر ٦وزير جنگ المان، فرنتس يونگ،  حتی امروز . ی از افراد ملکی نيز هالک گرديده اند"معدود"

قوماندان مسؤول المانی وظيفۀ خود را از طرز العمل قوای نظامی المانی بدفاع برخاسته و بيشرمانه ادعاء کرد، که 
 اين ادعاء را نيز کرد، که نشانه هائی دال بر اين موجود وی با وقاحت تمام. وجه احسن انجام داده استدرست و به 

 گو اينکه پالن حملۀ طالبان بر قوای المانی، مجوز .بود، که طالبان حمله ای را بر قوای المانی در نظر گرفته بودند
  .دم بيگناه ملکی ما را صادر کرده استکشتار مر

  

  :حاال بايد ديد که ماجرا چطور شروع گرديد و بکجا انجاميد؟
طالبان که .  ماجرا ازين برخاست، که طالبان دو تانکر حامل بنزين مربوط به قوای عسکری المانی را اختطاف کردند

يا عازم جايگاه خويش گرديده و در عرض راه اين دو تانکر بزرگ را در تصرف خويش درآورده بودند، از طريق در
بنا بر آن اهالی . راه ديگر نيافتند، مگر اينکه محمولۀ هر دو تانکر را خالی نمايند. در بستر نرم ريگزار دريا گير ماندند

د ر از دوصهمان بود که بيشت. را  تشويق کردند، تا بيايند و هر قدر تيل که ميخواهند رايگان ببرند" چهار دره"ولسوالی 
در حالتی که . مفت به محل شتافتند) بنزين(رفی که در اختيار داشتند، جهت گرفتن تيل نفر با پيپ و ستل و بوتل و هر ظ

 مصروف گرفتن و انتقال تيل بودند،  قوماندان مربوط قوای المانی از قوای هوائی امريکا ،مردم درمانده و بی همه چيز
تانکر ها .  دو طيارۀ بمب انداز امريکائی در رسيده و هر دو تانکر را بمبارد ميکنندهمان است که. تقاضای کمک ميکند

  .آتش گرفته، منفجر گرديده و دهها نفر از گيرندگان تيل را در آن واحد به زغال مبدل ميکنند
 هم تقاضای اند،وقتی انسان حتی با چشم غير مسلح هم ميبيند، که تعداد بيشمار افراد ملکی بدور تانکر ها جمع شده 

کدام عقل سليم باور کرده ميتواند، که حد اکثر .  يک جنايت عمديست و هم خود حمالت هوائی و بمباردمانحملۀ هوائی
قربانيان چنين يک ماجرائی، افراد ملکی و بيگناهان نباشند؟؟؟ عکسهائی که بعدًا از طرف مطبوعات غربی نشان داده 

حتی عکسهای اطفال مجروح را نشان دادند، که در شفاخانۀ مرکزی . ار ناپذير اندشد، همه حاکی بر همين واقعيت انک
  .  انان قوای امريکائی و المانی از ايشان عيادت ميکننددقندوز تحت تداوی بوده و قومان
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  :نوت
 Berliner Tagesspiegel  و Neues Deutschland  ، Die Junge Weltشرح واقعه با استفاده از روزنامه های 

  .   ٢٠٠٩ سپتمبر ٥مؤرخ شنبه، 
   

  :درين ميان بايد پرسيد، که 
در تمام " استعمار طلب"و " اسارت پسند"درين مدت چه کرده است؟؟؟ اين سايت " سه دال"پورتال 

به تماشا نشسته، بلکه مستقيم و يا ، "گوسپند گردن بسته"و " کلوخ چشمدار"مانند ه اين مدت نه تنها ب
ــ بلی؛ به تمام معنی " وقيح"اين سايت . ايات قوای اشغالگر بدفاع هم برخاسته استغير مستقيم از جن

دهن جوال را گرفته و تا جائی که در توان داشته، از تبليغ به نفع اشغالگران " دزد"ــ همراه " وقيح"
  .دريغ نورزيده است

  
  !!!!لعنت خدا بر جنايتکاران اشغالگر و اشغالگران جنايت گستر

  

  !!!!ر و کر کودا بر ايادی و پايدوانخو لعنت 
  

  :نوت 
  !!!!!!را در آيندۀ قريب تقديم خواهم کرد" سه دال"شرح پورتال 

  
  
   
 


