
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@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ اگست ١٩

  

 ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١۵  

   :) آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (تعھد گزارشگران پورتال به تداوم ارسال گزارش ھا به پورتال 

 اسد ٢٨به پورتال ارسال گرديد و امروز که  ٢٠٠٩در ماه مارچ ) ؟گذرد در افغانستان چه می(اولين بخش گزارش 

 .  شدگزارش ھا فرستاده) ۴١۵( است، بخش ١٣٩٧

يلغار   سال از١٧ينۀ تمام نمای وضعيت فالکتبار جاری در سرزمينی است که با گذشت بيش از ئآ گزارش ھای ارسالی

تل، کشتار، تجاوز، فساد، بيکاری، ق ، نه تنھا»جنگ عليه تروريزم«امپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکاء به بھانۀ 

 کاھش نيافته، بلکه افغانستان اشغالی وارد  ایهو ستمديدۀ ما ذر انتحار، انفجار، فالکت و بدبختی توده ھای زحمتکش

  انسان به نام ھای مختلف به خاک۵٠٠ھای پس از اشغال گرديده و روزی نيست که بيش از  يکی از خونين ترين سال

   .و خون کشيده نشوند

چھرۀ اصلی و واقعی وضعيت ھولناک جنگ ارتجاعی جاری انعکاس يافته و تالش صورت  در گزارش ھای ارسالی

نوشتاری  و تصويری صوتی، ۀسفانه در ھيچ رسانأکه مت که بدون اغماض واقعيت ھا بازگو گردد، چيزی گرفته

   .و استبداد ديده نمی شد سرکاری و بلی گوی استعمار

ادامه  دھمين سال تأسيس خود گرديده و گردانندگان آن بدون خستگی و با عزم متين به راه شان رداينک که پورتال وا

گذشته بالوقفه از درون خون و  که در جريان ھشت سال دھند، گزارشگران پورتال ھم تعھد می سپارند، ھمانطوری می

گذارند که جنايات و فجايع   داده و نمیبزرگ و مقدس ادامه باروت گزارش ھا را ارسال داشته، کماکان به اين وظيفۀ

  .دولت ھای خونريز ھمسايه و خاينان و جانيان داخلی پنھان بمانند ھولناک اشغالگران غربی،

  

  :دحملۀ مرگبار داعش بر مرکز آموزشی موعو

 ده اسد سالجاری با حمله بر يک مرکز آموزشی به نام موعود در غرب کابل ٢۴چھارشنبه   داعشی ھای خونريز روز

 شاگرد ٧٠اين حمله نزديک به  در.  به خاک و خون کشيدند،ھا تن از شاگردانی را که مصروف آمادگی کانکور بودند

   . شاگرد ديگر زخمی شدند٧٠کشته و بيش از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کانکور  ًاين جنايت ھولناک تماما شاگردانی بودند که با ھزار اميد و آرزو در صنف آمادگی کشته ھا و زخمی ھای

 شاگرد داشت خود را منفجر ٣٠٠ موزش بودند و گفته می شود که انتحار کننده در داخل صنفی که بيشتر ازمشغول آ

  .وليت اين حملۀ خونين را به عھده گرفتؤساخت و داعش مس

 ١٢ را) داعش(به ابتکار کنگرۀ بزرگ يھوديان اسرائيلی طرح ايجاد النۀ زنبور )  و موساد۶ سيا، ام آی(مثلث شوم 

 نقاط جھان زھر اشوم در اقص  ساخت و حال اين غدۀ سرطانی با پشتيبانی مستقيم اين مثلثملیعل از امروز سال قب

سرزمين اشغالی ما از اين قاعده مستثنی نيست و اگر توده  کشندۀ اسالم سياسی نوع سلفی و وھابی را تزريق کرده که

ی ئ ريمنی با اين جنايات ھولناک قصد دارد تا جنگ فرقهشان را حفظ نکنند، اين موجود اھ ھای زجر ديدۀ ما ھوشياری

  .  ھمراه خواھد داشتی به مراتب ناگوارتر را بهئندازند که پيامد ھاو مذھبی را در کشور ما به راه بي

  

  :لانتقال مھمات توسط سه ھليکوپتر به ولسوالی کوھستانات واليت سرپ

ھای  فعاليت دارند که تحرکات نظامی وحوش طالبی و داعشیتروريستی در افغانستان اشغالی   گروه٢٠ بيشتر از 

و در اين اواخر به غزنی و  حمالت گستردۀ طالبان به واليت ھای کندز، فراه. خونريز بيشتر از ھمه نمايان است

افغانستان و حمالت انفجاری و انتحاری در سطح شھر ھای  ی آنھا به اکثر واليتئھمچنان حمالت تھاجمی وگوريال

پشت جبھۀ اين گروه ھای تروريستی به شکل پالن شده و سيستماتيک به طبل جنگ  ، ھمه بيانگر آن است کهمھم

 نظامی و لوژستيک ارتجاعی جاری می کوبند و ده ھا ھزار تروريست را بی وقفه مورد حمايت ھای مالی، وحشيانه و

  .دھند قرار می

تروريستی  توسط ھليکوپتر ھا به گروه ھایو تجھيزات نظامی منتشره حاکی از انتقال مھمات  تازه ترين گزارش ھای

گويای واقعيتی است که در عقب اين  ًدر مناطقی از واليت سر پل مخصوصا ولسوالی کوھستانات است که اين خود

ر روسيه، ايران و پاکستان و ساير کشور ھای طماع از جانب ديگ جنگ امپرياليزم امريکا و ھمپيمانانش از يک طرف،

پايان  ميليارد ھا دالر، نمی گذارند به اين زودی ھا جنگ و خونريزی در افغانستان اشغالی آن قرار داشته و با صرف

  دياب

اين اواخر با  امپرياليزم امريکا و تضاد ھای حاد اين کشور با امپرياليزم روسيه، چين، ايران و در یئستراتيژی آسيا

اميدی برای ختم اين جنگ ديده نمی شود، مگر  ا به درازا کشانده و ھيچ روزنۀپاکستان، جنگ ارتجاعی در افغانستان ر

توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ افغان با ايجاد جبھۀ وسيع ضد جنگ با راه   مترقی ھمراه با–که نيرو ھای ملی  اين

 ختم جنگ اميدھای مردمی در مقابل تمامی اھريمن ھای خارجی و داخلی قرار گيرند، در آنصورت  اندازی خيزش

  .افتيخواھد واقعيت 

  

 

 

  


