
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 
 Political سياسی

 
عبدالرحيم عزيزميرداکتر  

٢٠١٣ جنوری ٠١  

٢٠١٢افغانستان در سال   
 

در زير  ھم ميھن ما انھزار.  کشور مصيبت زدۀ ما يک سال ديگر کشتار و انھدام و بربادی را پشت سر گذاشت

صرف حمالت بی پيلوت .   را از دست دادندشانبمباران قوای استعماری و دولت پوشالی کابل جان ھای عزير 

 بار بر مردم ما يورش برده که به اثر آن شمار بی حسابی ۴۴٧گردد،   ياد میDrone)(نام درون ه امريکائی که ب

 مردم بی دفاع ما با خاک يکسان شد ھایمنازل و قريه از برادران،  خواھران و فرزندان ما قطعه قطعه گرديدند، 

قرار " متمدن"وحقوق بشری باشندگان اين سرزمين وحشيانه مورد تجاوز و ھتک حرمت امريکائيان و اروپائيان 

ی از تحميل  ظلم و ستم اجنبيان بر ھموطنان شان اظھار ه ئفجواسيس، ميھن فروشان و شرف باختگان حر  .گرفت

  .دشادمانی کردن

.   تن را به کام مرگ کشانيدند و سنگدلی  را به حد کمال رسانيدندانگروه ھای تروريستی با حمالت خودکشانه ھزار

ی شب و روز در سراسر ه ئن مردم ما را مکيدند و دزدان حرفجنگ ساالران بی رحم و قاچاقبران بی ھويت خو

  .حروم ساختندکشور وحشت خلق کردند و مردم ما را از نعمت صلح و آسايش م

برگشتگان .  به خيانت به ميھن ادامه دادند و خود را در بدل پول به اجنبی فروختند" روشنفکر"معدودی به اصطالح 

از غرب در غارت و چپاول ثروت ملی ار خود نبوغ خارق العاده نشان دادند و دستان دزدان محلی را از پشت سر 

  .  بستند

 در دزدی و قاچاقبری معاونان و حاميان يک)  مسعود ھا، خليلی ھا و ديگرانکرزی ھا، فھيم ھا،(باند برادران 

باند برادران روزانه به زور خود ميليون ھا دالر  ثروت ملی را به يغما بردند و در بانک ھای خارجی .  ديگر گشتند

  .ريختند

طبقۀ حاکم فعلی .  سوب گرديددر جھان محنظامھا ، يکی از فاسد ترين ٢٠١٢ افغانستان در سال ۀنظام دست نشاند

 امضای  . مشتمل بر خاين ترين و ميھن فروش ترين گروه ھائی اند که فاقد ھمه خصايل مثبت انسانی می باشند

معاھدۀ ننگين واستعماری ستراتژيک بين امريکا و حکومت دست نشانده اش در کابل، افغانستان را کالٌ در حلقۀ 

افراد ميھن فروش، گروه ھای وابسته به استعمار و سايت .  انستان را تداوم بخشيدغالمی امريکا درآورد و اشغال افغ

که در واقعيت مستعمره ساختن دايمی افغانستان بود، بی شرمانه و " معاھدۀ ستراتژيک"ھای ضد ملی از امضای 
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معاھدۀ ننگين " انستان آزاد افغ–افغانستان آزاد "پورتال ضد امپرياليستی . پست فطرتانه خرسند و مشعوف گرديدند

 .  ستراتژيک را به شدت محکوم نموده و چھره ھای سياه حاميان اين معاھده را نزد ھم ميھنان افشاء نمود

ن واقعی ضد امپرياليسم و ضد تروريسم به مبارزۀ خويش تداوم ابا وجود ھمه  فشار ھا از داخل و خارج، مبارز

 تن ديگر از ساير ۵٣ تن از قوای امپرياليستی برتانيه  و ۴۴ا،  تن از نيرو ھای متجاوز امريک٣٠٩. بخشيدند

تلفات امريکا از آغاز .   نابود شدند٢٠١٢اعضای پيمان تجاوزکار ناتو در جريان تجاوز و اشغال کشور ما در سال 

قوای تلفات .   تن بوده است۶۴٢ تن و از ساير اعضای پيمان ناتو ۴٣٨ تن، از برتانيه  ٢١٧٣تجاوز تا اکنون 

تا حال چھار جنرال امريکائی که رھبری .   تن رسيد١٠۵۶ به ٢٠١٢حکومت مستعمراتی کابل صرف در سال 

دوش داشتند مورد نفرين مردم و سرزمين اشغال شدۀ ما قرار گرفته و بد ه قوای متجاوز امريکا را در افغانستان ب

  .   نام و روسياه از صحنه خارج گرديدند

کماکان به مبارزات ضد استعماری و ضد "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " مبارز ، پورتال٢٠١٢در سال 

ھمکاران پورتال بدون کمترين ھراس از تھديدات کودکانۀ عمال استعمار و ارتجاع، .  ارتجاعی خود ادامه داد

کاران و نويسندگان  نه دشنامی و نه تھديدی توانست که در قلب ھم.  شجاعانه نوشتند و دليرانه مبارزه نمودند

مضامين  پورتال ضربات مھلکی بر فرق خاينان وارد کرد و .  ت شان را سلب کندأپورتال دلھره خلق نمايد و يا جر

"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "گزارشگران دالور پورتال . ماھيت ضد بشری اين نابکاران تاريخ را افشاء نمود

جا دارد که پورتال از کليه .  ل و ارزيابی عميق در اختيار ھم ميھنان قرار دادنداز داخل حوادث کشور را با تحلي

  .    گزارشگران ميھن دوست و انقالبی صميمانه اظھار سپاس نمايد

بيشترين مضامين و تحليالت را به ھم "  آفغانستان–افغانستان آزاد "، پورتال مبارز و دشمن شکن ٢٠١٢در سال 

پورتال در تمام ساحات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی، تاريخی، علمی، حقوق بشر، حقوق .  ميھنان تقديم نمود

.  يت دادؤبخش زبان ھای اروپائی جريانات سياسی جھان را ھمه جانبه ر.  زن و ساير موضوعات نشرات داشت

شد، در   شامل می مضمون که ھمه  موضوعات را۵۵٢٠"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "در مجموع، پورتال 

  .     ين جھت، خدمت بزرگی به کشور و مردم خويش انجام داد ااخيتار ھم ميھنان گذاشت و از

اين گزارش را که به ھيچ وجه کامل نيست، با در نظر داشت حوادث ھر ماه طور موجز به پيشگاه مردم مبارز و 

  .دشمن شکن افغان تقديم می کنم

  

    ٢٠١٢جنوری 

 زندانی در تخار نسبت خرابی وضع صحی و کيفيت پائين غذا دست به ۶٠٠ماه،  به تعداد در روز اول اين 

امريکا محمد فضل يکی از قومندانان طالبان را که در گوانتانامو زندانی بود به دولت دست .   اعتصاب غذائی زدند

بشر افغانستان را از وظيفه اش حامد کرزی احمد نادر نادری رئيس کمسيون حقوق .  نشاندۀ خود در کابل تحويل داد

خواست که اعمال جنايات کاران را بيشتر افشاء نموده که برای حامد کرزی و شرکاء  نادری می.  برکنار ساخت

. کردند يک ويديو نشان داد که عساکر وحشی امريکائی بر اجساد مردگان ادرار پاشی می.  قابل پذيرش نبود

ھم ميھنان ما درداخل و خارج کشور عکس العمل ھای .  دوحه آغاز گرديدمذاکرات مخفی امريکا با طالبان در 

يک تروريست سوار بر موترسيکل با حملۀ خودکشانه نزديک به دفتر پوليس .  ين خصوص بروز دادندامختلفی در

.  دندئيد نموأسيس يک دفتر را تأطالبان موافقت برای ت.  تن ديگر را زخمی نمود١۶ تن را کشته و ۵در قندھار، 

مردم .   خواھد بود٢٠١٢برحسب خبرگزاری سنگ ھوا، امنيت يک موضوع عمده برای مردم افغانستان در سال 
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حامد کرزی رئيس جمھور دست نشاندۀ .  مين امنيت نيستأکه نظام فعلی قادر به ت) اند(اين کشور معتقد بودند 

ان و امريکا به پايان خونريزی در افغانستان کمک افغانستان اظھار اميدواری نمود که آغاز مذاکرات صلح بين طالب

جوبايدن معاون رئيس جمھور امريکا .  مال عمر رھبر تحريک طالبان مانع جدی سر راه صلح تلقی گرديد.  نمايد

 ۵ عسکر قوای متجاوز ناتو و ٨.  اين گفتۀ بايدن محافل سياسی را متعجب ساخت". طالبان دشمن ما نيست"گفت که 

کميسيون تحقيقاتی افغان، قوای امريکا را به بدرفتاری با زندانيان .  ت ھای مختلف افغانستان کشته شدندطفل در قسم

يک فرد مسلح و ملبس با لباس نظامی، يک عسکر امريکائی را در جنوب افغانستان به قتل .  در بگرام متھم نمود

 ديگران با يک تعداد وکالی امريکائی در برلين رھبران ائتالف شمال مانند ضياء مسعود، دوستم، محقق و.  رسانيد

 اين حادثه را يک توطئه ميھن دوستانتعداد زيادی از . مالقات نموده و روی فدرالی ساختن افغانستان صحبت کردند

طالبان اظھار نظر . به اثر حملۀ طالبان در واليت پکتيکا، ده تن به ھالکت رسيدند.  برای تجزيۀ افغانستان خواندند

دو عسکر قوای متجاوز ناتو . وجه  ختم مقاومت ما عليه نيرو ھای اشغالگر نيست ودند که مذاکرات صلح به ھيچنم

.  يک ھيلوکوپتر ناتو در ناحيۀ نادعلی واليت ھلمند توسط مخالفين سقوط داده شد.  در جنوب افغانستان به قتل رسيدند

 در ١٩نمونه ای از بازی بزرگ قرن ) لی و خارجیداخ( درگير یبه عقيدۀ سايت ضد جنگ، مذاکرات جناح ھا

. پراودا گزارش داد که افغانستان مبدل به بھشت مواد مخدره برای ناتو گشته است. افغانستان و منطقه بود

در واليت کنر، صد ھا تن عليه کشتار .  عساکرقوای متجاوز برتانيه به چندين طفل افغان در ھلمند تجاوز نمودند

طبق گزارش فرونتير پوست، قوای متجاوز امريکا . ط خونخواران  ناتو دست به تظاھرات زدندمردم ملکی توس

 ر حنوب افغانستان، ھشت تن سرنشينبه اثر سقوط يک ھيلوکوتر ناتو د.  کماکان به اعمال ضد انسانی خود ادامه داد

 ادامه داده و طالبان ٢٠١٢را در سال عساکر افغانستان  از بين بردن عساکر قوای متجاوز ناتو . آن به قتل رسيدند

حامد کرزی رئيس جمھور .  ادعا کردند که آنھا اين عساکر را برای کشتار خارجی ھای متجاوز استخدام کردند

  .  دست نشاندۀ افغانستان معاھدۀ ستراتژيک را با ايتاليه امضاء نمود

  

  ٢٠١٢روری بف

 طفل تن آنھا ٢٨ن در کابل حيات خود را از دست دادند که ان از شدت سرما در خيمه ھای مھاجر ت١٠٠به تعداد 

با وجود تماس ھای امريکا با طالبان، دولت مستعمراتی کابل ھم تماس را با طالبان آغاز نمود که در حقيقت .  بودند

پاکستان بر رويتر گزارش داد که بعد از خروج ناتو از افغانستان، طالبان با حمايت .  نزديکی به پاکستان تلقی گرديد

اين .  شود خليج تايمز گزارش داد که افغانستان تبديل به قبرستان امپراتوری می. کل افغانستان مسلط خواھند شد

 تن از طرفين به ۴٩در يک برخورد نظامی  در لشکرگاه، . چنين معنی داد که امريکا از گذشته کمتر آموخته است

العمر طی مکتوبی عنوانی اوباما، تقاضا کرد که امريکا زندانيان سايت ضد جنگ افشاء نمود که م.  ھالکت رسيدند

برحسب گزارش .   تن را در قندھار از بين برد١٩يک موتر حامل مواد منفجره، . طالب را از گوانتانامو رھا نمايد

خدمت رويتر گزارش داد که در .   تن از افراد ملکی در افغانستان بودند٧٧ول  کشتار ؤملل متحد، طالبان مس

مورين سی آی ای سال ھای ديگر ھم بعد از أم.  ه استدرآوردن اطفال در افغانستان برای کار ھای شاقه ازدياد يافت

به اثر بمباران قوای متجاوز ناتو در واليت کاپيسا، ھشت طفل حيات خود را .  ختم جنگ در افغانستان خواھند ماند

دھقانان فرزندان خود را در بدل قرضه به قاچاقچيان .  زه درآوردحامد کرزی را به لر" دل"از دست دادند که حتی 

طبق گزارش رويتر، .  تندروان يک عسکر امريکائی را در جنوب افغانستان کشتند.  مواد مخدره عرضه کردند

 ۴٠٠والستريت ژورنال گزارش داد که کمک . ھم رسانده افغانستان از نگاه خشونت و بی امنيتی به کانگو شباھت ب
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 سرک در مناطق تحت سيطرۀ مخالفان به ناکامی انجاميد ٧ميليون دالری ادارۀ انکشاف بين المللی امريکا در اعمار 

.  يک فرد مسلح قاضی و يک طفل را در واليت کنر به قتل رسانيد.  و پول ماليه دھندگان امريکائی به ھدر رفت

يک صاحب .  نيان آنھا را از گوانتانامو رھا نمود تن از زندا۵غرض نشان دادن حسن نيت به طالبان، امريکا 

منصب امريکائی به نام دنيل دويس گزارشی انتشار داد که به موجب آن ده سال جنگ و اشغال افغانستان برای 

، قوای متجاوز TVبه قول پرس .  امريکا يک مصيبت بوده که نظاميان عاليرتبه آن را از مردم امريکا پنھان کردند

سسۀ جنگ وصلح گزارش داد ؤم.  نموده که باعث تلفات عظيم شدھای کلستر را در افغانستان استعمال امريکا بم 

مذاکرات .  که دستگاه پوليس در آدم ربائی افراد متمول سھيم بوده که باعث ترس و دلسردی سرمايه گذاران گرديد

ٌ به  طالبان ادامه يافته و حامد کرزی گفت که طا– کابل –سه جانبۀ امريکا  .  عالقه نشان دادند" صلح"لبان واقعا

 چوپان بچه در اثر بمباران وحشيان ٩.  طالبان  امريکا را آگاه ساختند که از شکست شوروی در افغانستان بياموزد

مورين سفارت افغانستان در واشنگتن قصۀ خانه ھای افغان ھا أزدوخورد بين م.  ناتو در کاپيسا به شھادت رسيدند

حزب اسالمی حکمتيار اعالم کرد که ھر گونه مذاکرات صلح بدون اشتراک حزب اسالمی .  خارج شددر داخل و 

دولت امريکا از بی حرمتی .  پناه گزينان افغان بين ايران و افغانستان سرگردان ماندند.  شود محکوم به شکست می

توسط پوليس و قراردادی ھای  تن از مظاھره چيان ٩.  به قرآن توسط عساکر وحشی امريکائی معذرت خواست

 منازل شان ز افغان ا۴٠٠طبق گزارش سايت ضد جنگ، ھر روز .   رسيدندشھادتخارجی در واليت پروان به 

يک پوليس خفيه در وزارت داخله، دو تن .  بيجا شده و حکومت دست نشاندۀ کابل ھيچ کمکی به بيجا شدگان نکرد

 تن ٩به اثر انفجار يک موتر حامل مواد منفجره در جالل آباد، .  رسانيدموران استخباراتی امريکا را به قتل أاز م

  . حيات خود را از دست دادند

  

  ٢٠١٢مارچ 

مور أچھار م. سايت ضد جنگ اظھار عقيده نمود که اعمال قوای امريکا خود باعث نارامی در افغانستان گرديد

به اثر يک .  ومت کابل اسمای آنھا را افشاء نساختافغان به اتھام جاسوسی مورد بازداشت قرار گرفتند، اما حک

يک عسکر افغان .   تن کشته شدند که شامل افراد ملکی ھم بود۶حملۀ خودکشانه در مرکز نظامی امريکا در بگرام، 

 ھم ٢٠١۴خواھد بعد از  ناتو اعالم کرد که می.  دو تن از عساکر امريکائی را در جنوب افغانستان از پا درآورد

 بوده و دهواشنگتن پوست گزارش داد که پيشرفت امريکا در افغانستان شکنن. در افغانستان بازی نمايدنقشی 

امريکا اعالم کرد که تظاھرات ضد . اشتباھات و بد رفتاری شھرت امريکا را در افغانستان صدمه زده است

ی قانونی، فقدان عدالت، فساد در ب. ر در ستراتژی نظامی اين کشور در افغانستان نمی گردديامريکائی باعث تغي

جوی نقشی برای مال  و طالبان در جست. دستگاه  حکومت و بی امنيتی در افغانستان، تروريزم را بيشتر توسعه داد

در جھان نمونه بدترين ساير کشور ھا، گرسنگی و سوء تغذيۀ اطفال افغان درميان .  عمر در قانون اساسی گرديدند

.  امريکا به حامد کرزی فشار وارد نمود تا معاھدۀ ستراتژيک را با امريکا امضاء نمايد، TVبه قول پرس .  بود

 تن ۶به اثر يک انفجار موتر حامل مواد منفجره در ھلمند، .   تن را در بدخشان نابود ساخت٣٧برف کوچ عظيمی 

محدود ساختن آزادی زنان حامد کرزی اصولنامه ای را که توسط مذھبيون برای .  از عساکر برتانوی کشته شدند

 بين عساکر ظنوءس.  اين اصولنامه حقوق زنان افغان را دو قدم به عقب برد. ئيد قرار دادأتدوين گرديد، مورد ت

 در اورزگان به طالبان اجازۀ دخول دولت دست نشاندهيک صاحب منصب .   افزايش يافتمتجاوز و عساکر افغان

.   تن از عساکر افغان را در اطاق ھای خواب شان کشتند٩يجه گروه طالبان به يک قرارگاه عسکری را داد که در نت
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شکل فجيعی قتل عام  طفل را در يک قريه در قندھار به ٩ تن از مردم ملکی به شمول ١۶يک عسکر امريکائی  

قسم ياد کردند طالبان .  احصائيه گيری در امريکا نشان داد که مردم امريکا مخالف جنگ در افغانستان بودند.  نمود

قتل عام در قندھار، موقف اشغالگری امريکا را در .  که از امريکائيان نسبت کشتار مردم در قندھار انتقام بگيرند

 عساکر امريکائی در تماتيکسگاردين نوشت که قتل عام در قندھار يک عمل سي.  ر نمی دھديافغانستان تغي

 عسکر افغان کشته شده و چند تن از عساکر ايساف ناپديد ۵ در نتيجۀ زدوخورد در نورستان،. افغانستان بود

موران ارگ داخل منازعه شده و يک ديگر را متھم به جاسوسی أدر حضور ديپلمات ھای غربی، م.  گرديدند

سايت کامن دريم، عملکرد امريکا را در .  ت حزب اسالمی برای مذاکرات صلح وارد کابل شدأيک ھي.  نمودند

يک عسکر مسلح افغان، دو تن از عساکر ناتو را در ھلمند .  ان مانند عملکرد امپراتوری روم دانستافغانستان و جھ

حملۀ طالبان بر .  سی ان ان گزارش داد که بيليون ھا دالر ھر سال از افغانستان خارج می شود.  به قتل رسانيد

غرب افغانستان گزارش داده   خود سوزی در حادثۀ٩۴.   کشته به جا گذاشت۵ تيل قوای امريکا در فراه، یتانکر ھا

صد ھا زن و دختر به جرم .  موريت غيرممکن استأاخبار انديپندنت برتانيه نوشت که جنگ افغانستان يک م. شد

  .    جرايم اخالقی زندانی شدند

  

 ٢٠١٢اپريل 

واب به قتل  تن از ھمکاران خود را در خ٩طبق گزارش اسوشيت پرس، يک صاحب منصب پوليس در پکتيکا 

سايت ضد جنگ گزارش داد که امريکا مانع تحقيقات قتل عام مردم ملکی .   اين قتل ھا افشاء نگرديدۀانگيز.  رسانيد

ادارۀ اوباما سعی کرد که اين موضوع را مخفی نگھداشته تا به .  توسط يک عسکر امريکائی در قندھار شد

يکی .  انداختن مظاھرات ضد امريکائی در افغانستان متھم ساختامريکا ايران را در به راه .  فراموشی سپرده شود

.  کرد، در واليت کنر کشته شد از حاميان حکومت دست نشاندۀ کابل که از جريان صلح با طالبان پشتيبانی می

سه عسکر ايساف . صبغت هللا مجددی به خاطر مخالفت ھای شخصی با حکومت کابل، از وظيفۀ خود مستعفی گرديد

ده تن از تندروان اسالمی .  يک طيارۀ بی پيلوت ايساف در بغالن سقوط داده شد. يت فارياب به قتل رسيدنددر وال

سايت ضد جنگ نوشت .   پوليس در ھلمند به وسيلۀ حمالت خودکشانه به ديار عدم رفتند٨. در ھلمند به قتل رسيدند

کامه پرس گزارش داد که پاکستان و .  بانه پشت پا زدکه امريکا به توافقات خود با حکومت کابل به ارتباط حمالت ش

واشنگتن حاضر شد جريان مذاکرات صلح با .  ايران در مطبوعات افغانستان طور قابل مالحظه ای نفوذ کردند

مردان مسلح به چند سفارت غربی و پارلمان يورش برده اما جريان .   طالبان را که قبالٌ قطع شده بود، از سر گيرد

در .  وليت سقوط يک طيارۀ جاسوسی امريکا را به عھده گرفتندؤطالبان مس.  از خود به جا نگذاشتتلفاتی حادثه 

اين .   تن ديگر زخمی شدند۶۵ تن کشته و ۴٧ مخالفان در کابل، لوگر، ننگھار و پکتيا، ۀجريان حمالت ھمه جانب

اندۀ افغانستان اعالم کرد که اين حمالت حامد کرزی رئيس جمھور دست نش. حمالت گويای تحرک دشمن متحول بود

يکی از قومندانان طالبان گفت که حمالت اخير نشاندھندۀ ستراتژی جديد آنھا بوده . نتيجۀ ناکامی استخباراتی ناتو بود

 زير زمينی، حيات دو عسکر را در  دو بم).  دارد(و ثابت ساخت که غرب در افغانستان در تخيل قرار داشت 

 ، TVبرحسب گزارش پرس .   سه دھه جنگ حالت روانی مردم افغانستان را کامالٌ دگرگون ساخت. نيمروز گرفت

 پوليس را در ۴٠انفجار بمب .  يک عسکر امريکائی با قسمتی از بدن يک مقتول عکس گرفته و ابراز شادمانی کرد

" ھمکاری ستراتژيک"د امريکا و حکومت دست نشانده اش در کابل در مورد سن.  ناحيۀ گرمسير از بين برد

دو عسکر ناتو در شرق .   عسکر امريکائی را در افغانستان کشت٨استعمال ترياک بيش از حد، .  موافقت کردند
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 عسکر ديگر امريکائی ھم در يک انفجار بم در جنوب ٣.  افغانستان توسط انفجار بم ھای زيرزمينی به قتل رسيدند

يک عسکر افغان، يک عسکر .  ن و ايران به تبادلۀ  اسراء موافقه کردندافغانستا.  افغانستان به ھالکت رسيدند

طالبان ده مکتب .  امريکائی و ترجمان او را در قندھار به قتل رسانيده و سه تن ديگر از عساکر ناتو را زخمی نمود

به اثر .  اتمه داد پوليس در وردک خ١٠انفجار بم زيرزمينی به حيات .  را در جنوب شرق افغانستان مسدود ساختند

 زندانی را از ٣٠٠قوای امريکا انتقال .  حمالت طالبان، چھار تن در يکی از مراکز دولتی در قندھار کشته شدند

  . بگرام به حکومت دست نشاندۀ افغانی آغاز کرد

  

  ٢٠١٢می 

قوای نظامی امريکا .  طالبان به يک کاروان ناتو در غرب افغانستان شبخون زده و سه تن ديگر را به قتل رسانيدند

اوباما به افغانستان رفت تا قرارداد ادامۀ جنگ و .  حمالت متداوم عساکر افغان بر قوای ناتو را مخفی نگھداشت

به اثر انفجار يک موتر حامل مواد .   امضاء نمايد٢٠٢۴ياد شد، تا سال " معاھدۀ ستراتژيک"نام ه تجاوز را که ب

 –امريکا " معاھدۀ ستراتژيک"طالبان تھاجم بھاری خود را اعالم کردند و .  د تن کشته شدن۶منفجره در کابل، 

يکی از .  معاھدۀ ستراتژيک باعث ختم حمالت شبانۀ قوای متجاوز امريکا و ناتو نگرديد.  افغانستان را تقبيح نمودند

ن ھا ھزاره کشی را در افغا.  نويسندگان امريکائی نوشت که امريکا بی جھت خود را در دام افغانستان انداخت

ين اواخر، ادر.  افغانستان از حکومت تقاضای حمايت را نمود" آزاد و انفرادی"مطبوعات .  پاکستان محکوم کردند

دو عسکر برتانوی در .  تعدادی از ژوناليست ھا مورد تھديد قرار گرفته و تعدادی ھم حيات خود را از دست دادند

از يک تعداد .  ندگان سياسی افغان در اندونيزيا به اعتصاب گرسنگی دست زدندپناھ.  جنوب افغانستان کشته شدند

افغانستان "پورتال .  را با امريکا در جريان اشغال افغانستان غير قانونی دانستند" معاھدۀ ستراتژيک"افغان ھا عقد 

د جنگ نوشت که ادعای سايت ض.  معاھدۀ استعماری ستراتژيک را به شدت محکوم نمود"  آزاد افغانستان–آزاد 

يک .   پوليس را گرفت۵يک بم  زير زمينی در ننگرھار جان .  اوباما در موفقيت در افغانستان گمراه کننده بود

به اثر حملۀ طيارات امريکائی .  عسکر افغان يک عسکر امريکائی را در ھلمند کشت و ديگری را زخمی ساخت

سه عسکر ديگر امريکائی در شرق افغانستان کشته .  کت رسيدند فرد ملکی به ھال۵در شمال غرب افغانستان، 

مور تعليمی را أ م۵طالبان . خود را از دست دادند تن به شمول پوليس در نقاط مختلف افغانستان حيات ١٢.  شدند

ار انفج.   تن را در شرق افغانستان به ھالکت رسانيد۵يک حملۀ خودکشانه .  در نزديکی سرحد با پاکستان کشتند

امريکا و ايساف به کشتار مردم .  يک بم مخوف ميدان ھوائی ننگرھار را شديداٌ تکان داد اما تلفات جانی نداشت

يک نويسندۀ امريکائی نوشت که امريکا در جنگی داخل گشته که قبل از آغاز، .  ملکی در افغانستان اعتراف کردند

يک پوليس افغان دو .  ت صلح در غرب کابل به قتل رسيدأ ارسال رحمانی طالب سابق و عضو ھ. آن را باخته بود

 تن به ۶.  دستگاه پوليس افغانستان خود گرفتار فعاليت ھای جنائی شد.  عسکر برتانوی را در ھلمند به جھنم فرستاد

در يک حملۀ راکتی طالبان در کنر، دو عسکر ايساف کشته و .   قومندان شورشيان در غزنی کشته شدند۴شمول 

انفجار يک .   پوليس حيات خود را از دست دادند۶به اثر حملۀ طالبان در ُمقر و فراه، .  تن ديگر زخمی شدندچند 

سايت ضد جنگ گزارش داد که عساکر افغان طور مخفی با طالبان ھمکاری .   نفر را در خوست کشت١١بم، 

.  ران مکتب در تخار توسط طالبان مسموم شدنددخت.  افغانستان مخفيانه سيستم توقيف نا معين را تطبيق نمود.  کردند

" معاھدۀ ستراتژيک"پارلمان پوشالی افغانستان . متعلمين بدخشان عليه حمالت شبانۀ قوای امريکا احتجاج کردند

يک تعداد زنان .   تن در شرق افغانستان کشته شدند٨به اثر حمالت ھوائی امريکا، .  ئيد نمودأکابل با امريکا را ت
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سايت ضد .  باميان ھم شورش و آشفتگی را تجربه کرد" امن"واليت .  ز ترس طالبان کشور را ترک کردندافغان ا

سقوط ھيلوکوپتر در شرق افغانستان .   تداوم خواھد يافت٢٠١۴جنگ نوشت که حضور امريکا در افغانستان بعد از 

امريکا اختياردار يکی .   ھار از بين برد پوليس را در قند۵يک موتر حامل مواد منفجره، .   عسکر ناتو را کشت٣

 تن افراد ملکی ۵٧٩ملل متحد اعالم کرد که در چھار ماه اخير به تعداد .  از مراکز شکنجه در واليت پروان بود

  .حيات خود را در افغانستان از دست دادند

  

  ٢٠١٢جون 

 پوليس افغان در ٧سکر ناتو و يک ع.   تن رسيد٢٠٠٠، تلفات نيرو ھای امريکا به ٢٠١٢در ماه جون سال 

يک عسکر برتانوی .  وان ناتو حمله برد اما تلفاتی به جا نگذاشتريک بم گذار بر کا.  انفجارات مختلف کشته شدند

.  زنی، قندھار، بادغيس و پکتيکا کشته شدندغ عسکر حکومت پوشالی کابل در ۵.  در جنوب افغانستان به قتل رسيد

با در نظر داشت خروج اجباری قوای متجاوز امريکا و ناتو، نقش چين در افغانستان ھر گزارش ھا خبر دادند که 

ه عالق"گونه  حامد کرزی رئيس جمھور حکومت دست نشاندۀ کابل اظھار داشت که ھيچ. شود روز بيشتر می

يده شده منازعه ميان برادرن کرزی در مورد تقسيم ثروت دزد.  در ماندن قدرت بعد از ختم دورۀ خود ندارد" مندی

ناتو برای انتقال مواد الزم برای قوای تجاوز کار خود با کشور ھای آسيای مرکزی توافقاتی امضاء .  خلق گرديد

به اثر حملۀ ھوائی قوای .  ادامۀ جنگ و غفلت سبب شد که افغان ھا از مشکالت محيط ماحول رنج ببرند.  نمود

 تن به ١٣در يک جنگ و ستيز در واليت کاپيسا، .  گر جان سپردند تن از مردم ملکی در لو١٧تجاوز کار ناتو، 

طيارات ناتو ده ھا تن را در لوگر .   جون بدترين روز تلفات مردم در لوگر بود٧.  شمول پوليس محلی کشته شدند

  حمالت . عسکر دولت امپرياليستی فرانسه را به قتل رسانيد۶يک حملۀ خودکشانه در کاپيسا .  به شھادت رسانيدند

خواست  محقق گفت که حکومت در عقب توطئه ای بود که می.  مخالفين سه کشته در بگرام و پکتيکا به جا گذاشت

فرانسه اجباراٌ اعالم کرد که .   تن زندانی به شمول طالبان از زندان سرپل فرار کردند١۴.  او را  به قتل برساند

يک اسير امريکائی نزد طالبان از امريکائی .  ارج خواھد ساختعساکر خود را قبل از موعد معين از افغانستان خ

در .   جواسيس بودند،حکومت کابل اعالم کرد کسانی که بر مکاتب حمله کردند.  بودن خود اظھار سرافگندگی نمود

قيوم کرزی برادر سکۀ حامد کرزی خيال کانديد شدن به .   تن به ھالکت رسيدند٣يک حملۀ خودکشانه در بلخ، 

 تن از نيرو ھای اشغالگر در فراه ۴در انفجار يک بم زير زمينی ).  دارد(ياست جمھوری افغانستان را داشت ر

به اثر انفجار يک بم زيرزمينی در اورزگان، سه پوليس محلی  کشته و چھار عسکر ايتاليائی حراحت .  زخمی شدند

کميشنر عالی ملل متحد برای پناه .  ط داده شددر پکتيا سقو) درون(يک طيارۀ بی پيلوت امريکائی .  برداشتند

يک عسکر افغان در قندھار يک .  گزينان اظھار داشت که افغانستان بزرگترين کشور توليد کنندۀ بی جا شدگان است

به قول خبر گزاری سنگ ھوا، .  افغانستان پاکستان را در حمله بر شيعان متھم ساخت.  عسکر ناتو را به قتل رسانيد

يک ھيلوکوپتر امريکائی در جنوب شرق افغانستان سقوط .  در دو روز خشونت حيات خود را از دست دادند تن ۶٠

 کشته به جا ١٨حملۀ طالبان در قرغه .  به اثر حملۀ طالبان، يک عسکر ايساف در گرشک به قتل رسيد.  داده شد

 طالب در ١١ جون، به تعداد ٢٣ در روز . سازمان عفو بين المللی حملۀ طالبان را در قرغه محکوم نمود. گذاشت

 نفر در کابل مقابل بلديه مظاھره نموده و اين اداره را به فساد و ٢٠٠به تعداد .  سراسر افغانستان از بين رفتند

صد ھا طالب بر ناحيۀ . طالبان والی جوزجان و اعضای فاميلش را به قتل رسانيدند.  غضب زمين مردم متھم کردند

  .   تن را ھالک  ساختند١٠ن يورش برده و کامديش نورستا
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 ٢٠١٢جوالی 

يک شخص با لباس نظامی سه تن از نظاميان امريکائی را در کابل .  امريکائی آغاز شد٣روز اول جوالی با کشتن 

 ميليون دالری برای وزارت دفاع حکومت ٩٢قوای متجاوز امريکا تصميم به اعمار يک تعمير .  به قتل رسانيد

.  يک فرد با لباس نظامی اردوی افغانستان سه عسکر برتانوی را به قتل رسانيد.  دۀ خود در کابل گرفتدست نشان

قوای ھوائی حکومت دست نشاندۀ کابل به مشکل محفوظيت و .  افغانستان پاکستان را به حمالت راکتی متھم نمود

 تن از عساکر ۵يک عسکر افغان .    پيوستند تن از ميليشيا ھای دولتی به طالبان۴١به تعداد .  ايمنی مواجه گشت

 تن ١۴٨طبق گزارش خبرگزاری سنگ ھوا، سه روز خشونت  در افغانستان .  امريکائی را در وردک زخمی نمود

طالبان يک زن را به اتھام زنا .   سريک زن و دو طفل در غزنی  به نسبت غيرت فاميلی بريده شد.  قربانی داشت

از  جوالی يکی ٨.  و مردم در کابل به خاطر ارتکاب اين عمل وحشيانه اعتراض کردنددر نزديکی کابل کشتند 

دو .   عسکر ناتو را در سراسر افغانستان نابود کردند٧ تن به شمول ٣۵طالبان .  روز ھای خونين در افغانستان بود

انترنشنل بزنس .  څارنوال غزنی به ھالکت رسيد.  ترجمان قوای متجاوز و يک فرد ملکی در ھلمند به قتل رسيدند

معتادان مواد مخدره .  ز خروج اجباری امريکا آغاز خواھد شدتايمز گزارش داد که بازی بزرگ در افغانستان بعد ا

يک مرد .   از اعتياد به مواد مخدره رنج بردندنفربيش از يک ميليون . در افغانستان به کمک عاجل محتاج گرديدند

نستان سايت  بلومبرگ گزارش داد که يک تعداد در افغا.   تن از ھمکاران خود را در قندھار کشت۴در لباس نظامی 

 تن ديگر ٢۴تندروان اسالمی يک وکيل ولسی جرگه را در عروسی دخترش ھمراه با .  پول را گرفته و فرار کردند

.   ساعت در افغانستان کشته شدند٢۴ تن از طالبان در ۴٠، به تعداد TVبرحسب گزارش پرس .  به قتل رسانيدند

طالبان .   سه تن از عساکر دولتی در نورستان بريده شدسر.  ندند به ھالکت رسيديعبدالسالم رحيمی رئيس بلديۀ ش

بعضی خبرگزاری ھا حامد کرزی را يک رھبری سياسی فاسد .  در سرتاسر افغانستان خشونت را به راه انداختند

به اثر انفجارات .   سال حبس محکوم شد١۶آمر محبس لوگر به جرم تجاوز به يک دختر خرد سال به . شناختند

بگرام ھنوزھم برای زندانيان خارجی يک شکاف سياه .  نک ناتو در منطقۀ رباتک طعمۀ حريق گرديد تا٢٢متعدد، 

يک عده مردم در افغانستان معتقد شدند که امريکا خود .   عسکر ناتو را در فارياب کشتند٢ افغان و ٨طالبان .  بود

ضد رويۀ ه رق افغانستان گرد آمده تا ب  تن از مردم در ش٢٠٠به تعداد ).  است(بود ھا در عقب بعضی نارامی 

از .  تن از عساکر ناتو در ھلمند و جا ھای ديگر کشته شدند۵ امريکائی و مندسه کار.  خشن طالبان اعتراض نمايند

بعد از حمالت توپخانۀ پاکستان، تشنج در .   تن گذشت٣٠٠٠، تلفات ناتو از ٢٠١٢ جوالی ٢٣آغاز تجاوز تا روز 

 گزارش داد که افرادی مانند دوستم، ٢٠١٢ جوالی ٢٣نيويارک تايمز به تاريخ .  اال رفتسرحدات دو کشور ب

 طفل ٧به اثر انفجار يک بم زير زمينی، .   مربوط بودند١٩٩٠احمدشاه مسعود، خليلی و فھيم به خون ريزی دھۀ 

نسبت .   ان تسليم کردند پوليس به شمول يک آمر در واليت فراه خود را به طالب١٣. در واليت غور کشته شدند

از طالبان نسل جديدی .  ازدياد فقر، خشونت و جنگ، مردم ملکی در افغانستان به مشکالت وسيعی مواجه گشتند

افغانستان .  خشونت عليه زنان در فراه افزايش يافت.  جنگجويان را با فھم بھتر تکنولوژی وارد ميدان کازار نمودند

 ٨٠٠گزارش .   در يک بود۵تلفات قوای افغانستان نسبت به ناتو .  ويت بخشيدندو چين روابط نظامی خويش را تق

يک مرد مسلح .  صفحه ئی سازمان حقوق بشر افغانستان مخفی نگھداشته شد تا رھبران سياسی را حفاظت نمايد

پوليس در  تن ٣به اثر يک حمله، . يک ھيلوپتر ناتو در زابل سقوط داده شد.  عيل وفا والی چک را کشتااسم

  .  قيام ضد طالبان در غزنی گسترش يافت.  ننگھار به ھالکت رسيدند
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        ٢٠١٢آگست 

گزارش رقت باری را از شفاخانۀ داوود به نشر سپرده که پرده از اعمال ضد ) buzzfeed.com(سايت بَزفيد 

د در افغانستان ناکام موريت خوأسايت ضد جنگ نوشت که امريکائيان در م. بشری در مقابل مريضان برداشت

تواند با تابعيت دوگانه سفير و  ولسی جرگه،  قانونی را به تصويب رساند که به موجب آن ھيچ کسی نمی.  شدند

تجارت مواد مخدره در افغانستان تمام کشور ھای . تھران خواست با طالبان نزديک گردد.  ن شوديجنرال قونسل تعي

يک قومندان مردم ھزاره در .  يستم عدالت طالبی در لوگر حاکم گشتس.  آسيای مرکزی را به لرزه درآورد

ولسی جرگه از وزرای دفاع و داخله نسبت بی خبری .   تن از پشتون ھا را کشت٩اورزگان به خاطر انتقام گيری، 

.  تب شدندتروريست ھا با پاشيدن تيزاب مانع رفتن دختران به مکا.   سلب اعتماد نمود،از حوادث سرحدی با پاکستان

چھار عسکر افغان .  شود ان بی سی نيوز گزارش داد که حامد کرزی فقط مانند يک زندانی  در ارگ محسوب می

 ٨در اثر انفجار يک بم زير زمينی در پغمان، .  و دو عسکر زيالند جديد در يک حملۀ طالبان در باميان کشته شدند

انفجار يک الری حامل مواد منفجره در لوگر متصل به .  اشتندتن از افراد ملکی کشته و چھار تن ديگر جراحت برد

ناتو اعالم کرد که يکی از رھبران شبکۀ .   تن از افراد ملکی را زخمی  ساخت١٢يکی از مراکز نظامی امريکا، 

 به قول خبرگزاری سنگ.  سه عسکر امريکائی در اسدآباد به قتل رسيدند.  نام شيرمحمد حکيمی را کشته حقانی  ب

امريکا  TV‘  طبق گزارش پرس.   تن از عساکر خارجی در خالل ھفت روز در افغانستان از بين رفتند١١ھوا، 

ژورناليست .   عسکر ناتو در کنر به قتل رسيدند٣.  در افغانستان و عراق بم ھای اتمی مايکرو را استعمال نمود

 عسکر امريکائی ٣يک مرد در لباس پوليس .   افغان از سانسور مطبوعات توسط حکومت ابراز تشويش نمودندیھا

حملۀ خوکشانه،  .  تن از افراد ملکی را در قندھار به ھالکت رسانيد۶يک بم زير زمينی .  را در ھلمند به قتل رسانيد

 تن از عساکر امريکائی را در ناحيۀ ٣ افغان منديک کار.  يک عسکر با تجربۀ امريکا را در واليت کنر کشت

 تن از ھمکاران ١١يک پوليس .  انفجار يک بم زير زمينی ولسوال عليشنگ را از بين برد.  تل رسانيدگرمسير به ق

 تن در تخار به شمول رئيس بلديه ۵در اثر يک انفجار يک بم زير زمينی، .  خود را در نيمروز به ھالکت رسانيد

 تن را در تخار و ۵انفجار دوگانه .  کشته شدند تن ۴٨به اثر انفجارات در قندوز و نيمروز، بيش از .  نابود گرديدند

سقوط ھيلوکوپتر امريکائی .  طالبان مرکز نظامی امريکا را در خوست مورد حمله قرار دادند.  ننگھار از بين برد

نيويارک تايمز گزارش داد که افغانستان سرزمين خشن و بيرحم برای .   تن را نابود ساخت١١در جنوب افغانستان 

طالبان .   عسکر امريکائی را در فراه به قتل رسانيد٢يک پوليس ديگر افغان .  ختران شناخته شده استزنان و د

 در فارياب ی تن در يک حمله بر مسجد۵. اعالم کردند که جنگجويان طالب در قوای نظامی افغانستان رخنه کردند

 عسکر ديگر از زيالند جديد در ٣.  ختيک بم پنھانی در قبرستان دو تن را در لشکرگاه ھالک سا.  کشته شدند

به اثر يک حملۀ راکتی، طيارۀ يک جنرال امريکائی در بگرام .  انفجار بم زير زمينی در باميان به قتل رسيدند

.  کابل دست سازمان ھای استخباراتی خارجی را  در حمالت از داخل بر قوای متجاوزين دخيل دانست.  صدمه ديد

ارک تايمز، حمالت برحسب گزارش نيوي.  سر بردنده ن در پاکستان در حالت بی سرنوشتی بھزارھا پناه گزين افغا

 ١٢.   الری ناتو در غرب افغانستان به آتش کشيده شد١٢.   از جانب ھمکاران آنھا افزايش يافتبر عساکر افغان

نشينی در ھلمند به  دختر نسبت شب ٢ پسر و ١۵.   تن ديگر زخمی شدند١٩عسکر افغان در پنجوائی کشته و 

حامد کرزی رئيس جمھور حکومت .  يک عسکر افغان دو عسکر ايساف را در لغمان از بين برد.  ھالکت رسيدند

 عسکر ۵يک عسکر افغان .  پوشالی افغانستان، رحمت هللا نبيل رئيس سازمان امنيت ملی را برطرف نمود
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 تن از مردم يک قريه در ١٢ۀ طيارات جنگندۀ امريکائی، به اثر حمل.  ستراليائی را در ترينکوت به قتل رسانيدا

  .   غور به ھالکت رسيدند

 

 ٢٠١٢سپتمبر 

شبکۀ .  وسيلۀ ميليشيا ھای دولتی در قندوز آغاز گردبده  تن از مردم بی گناه ب١۶روز اول ماه سپتمبر با کشتار 

امريکا .  اميان متجاوز خارجی افزايش يافتتلويزيونی الجزيره گزارش داد که حمالت افراد نظامی افغانستان بر نظ

امريکا بر حکومت دست نشاندۀ .  سسات قراردادی سپرد که به کسی جوابگوی نيستندؤسرنوشت افغانستان را به م

حامد کرزی رئيس جمھور .  کورپوريشن ايرانی قطع روابط تجارتی نمايد٢۴خود در کابل فشار وارد نمود تا با 

قرار بود حکومت .  يراتی در کابينه وارد نمود تا موقعيت خود را در آينده مستحکم سازدحکومت پوشالی کابل تغ

.  دوش گيرد، اما صالحيت ھنوز ھم در دست امريکائيان خواھد بوده دست نشاندۀ کابل ادارۀ زندان بگرام را ب

ۀ سقوط يک ھيلوکوپتر در لوگر، در نتيح. طالبان به آتش کشيدن کاروان ناتو را در فراه به فعاليت خود نسبت دادند

 ٧٠٠٠مورين دفتر حامد کرزی ماھانه أيک گزارش حاکی بود يک تعداد از م.  دو عسکر ايساف به قتل رسيدند

نام گل رحمان در يکی از زندان ھای مخفی سی ه فردی ب.  دست آوردنده دالر به شکل معاش و ساير خدمات ديگر ب

کشور ھای استعماری غرب طرحی . قانی را يک سازمان تروريستی اعالم کردامريکا شبکۀ ح. آی ای به قتل رسيد

وسيلۀ يک خورد سال در نزديکی ه يک عمل خودکشانه ب.   که تجزيۀ افغانستان بود پيشنھاد کردندCنام طرح ه را ب

ج بين کابل و قرار گزارش ايشيا تايمز آنالين، تشن.   تن افراد ملکی را به ھالکت رسانيد۶مرکز ناتو در کابل 

گونه دليل و توجيه اخالقی در حمله به  طالبان گفتند که امريکا ھيچ.  واشنگتن به ارتباط ادارۀ محابس بيشتر گرديد

در يک حملۀ خودکشانه .   تن کشته و يک ھيلوکوپتر منھدم شد۴در يک حملۀ راکتی در بگرام، .  افغانستان نداشت

به قول ايشيا تايمز آنالين، افغانستان کشوری . ملکی حيات خود از دست دادند تن از افراد ۶ پوليس و ١٠در قندوز، 

حکومت پوشالی افغانستان جانيان را چوکی ).  دارد(سيسات نظامی متجاوزين را در خود داشت أبود که بيشترين ت

 يک قومندان ه،ودکشانحملۀ خ.  مثال عمده بود) خاد سابق(ن اسدهللا خالد به حيث رئيس امنيت ملی يبخشديده که تعي

معيوبين دست فروش مقابل ولسی جرگه دست به تظاھرات زدند و خواستار لغو .  محلی را در ھرات از بين برد

سايت ضد جنگ متذکر شد .  قانونی شدند که غرفه ھای فروش اين گروه بی بضاعت را به امتداد جاده ھا بسته بود

طالبان دو پوليس را در بغالن .   باتالق افغانستان ادامه خواھد يافت  کاھش يافته، اما٢٠٠١ سپتمبر ١١که ھيجان 

دو عسکر .   تن حيات خود را از دست دادند۵٣ن در غزنی، اه اثر تصادم دو سرويس حامل مسافرب.  سر بريدند

ار ھای صد ھا تن در جالل آباد به خاطر يک فيلم ضد اسالمی  مظاھره نموده و شع.  امريکائی در ھلمند کشته شد

لم ضد اسالمی خواستار لغو ولسی جرگۀ مستعمراتی  نسبت بخش فبعضی از وکالی .  ضد امريکائی سر دادند

طبق گزارش رويتر، احساسات ضد غربی در ميان امام ھا در افغانستان افزايش . معاھدۀ ستراتژيک با امريکا شدند

حمالت ھوائی در .  جت جنگنده منھدم گرديد۶اه، در اثر حملۀ طالبان در يکی از مراکز ناتو در لشکرگ.  يافت

.  انيد عسکر برتانوی را در زابل به قتل رس٢ عسکر امريکائی و ۴يک پوليس افغان .   کشته به جا گذاشت٢٣لغمان 

در حملۀ خودکشانه در کابل، .   پوليس زخمی شدند٢٠لم ضد اسالم، در تظاھرات ضد امريکائی درکابل به ارتباط ف

سايت ضد .  دوش گرفته وليت اين حادثه را بؤحزب اسالمی حکمتيار مس.  خارجی ھا به قتل رسيدند تن از ٩

مورين أيکی از م.  جنگ متذکر شد که عقب نشينی اجباری امريکا از افغانستان مبين ستراتژی نادرست امريکا بود

با حمالت از داخل، .  فگنده شدحکومتی در ھرات به اسم يوسف عزيزی به اتھام جاسوسی به ايران به زندان ا
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يک بم ).  است(جوی جانشين وفادار بود  و حامد کرزی در جست.  طالبان به امريکا ضربات جناحی وارد کردند

تعداد .   امنيتی و مالی را امضاء کردندۀکابل و پيکنگ دو موافقت نام.   تن را در لشکرگاه از بين برد۵زير زمينی 

 تن ديگر از افراد ملکی در حملۀ ھوائی امريکا در ھلمند به ٧. ای افغانستان کشته شدندزياد اطفال در زدوخورد ھ

 عسکر دولتی ٣ تن از مردم و ٢٢در زدوخورد بين مردم قبايلی و قوای نظامی حکومت پوشالی کابل، .  قتل رسيدند

جنگ .   پوليس متھم گرديدعبدالجبار صالح قومندان پوليس بادغيس به جرم تجاوز به سه زن. به ھالکت رسيدند

گل آقا شيرزی والی . دو عسکر ناتو در لوگر به قتل رسيدند.  ساالری در حومۀ کابل اشاره به آيندۀ افغانستان کرد

 .   ننگھار به پاکستان اخطار داد در صورت ادامۀ تجاوزات سرحدی به عين اقدام عليه پاکستان متوسل خواھد شد

  

  ٢٠١٢اکتوبر 

در حملۀ مخالفين حکومت .  زارش داد که ستراتژی امريکا در افغانستان يک ناکامی مطلق بودسايت ضد جنگ گ

در نتيجۀ يک حملۀ خودکشانۀ طالبان بر يک .   کشته شدند  عسکر ناتو٣ پوليس و ۴ تن از افراد ملکی، ٧کابل، 

اری پژواک، تعداد کثيری از طبق گزارش خبرگز.  کاروان نظامی ناتو در خوست، ده ھا تن کشته و زخمی گرديدند

محصالن پوھنتون نسبت نامگذاری فاکولتۀ تعليم و تربيه به اسم برھان الدين ربانی دست به تظاھرات زده و دفاتر و 

اخبار گاردين .  به اثر انفجار يک بم زير زمينی در خوست، يک عسکر امريکائی به قتل رسيد. صنوف را بستند

سايت ضد جنگ متذکر شد .  شوند برای طبقۀ حاکم برتانيه در افغانستان کشته میگزارش داد که عساکر برتانوی 

چين راه .  خود گرفته که حمالت از داخل بر عساکر ناتو که به نام حملۀ سبز بر آبی مسماء گرديد، ابعاد وسيع ب

يک بم زير .   مواجه شدامريکا در حقيقت در افغانستان به شکست. سوی افغانستان آھسته آھسته باز کرده خود را ب

بعد از سقوط لایر در ايران، کابل شرايط خروج دالر را از .  زمينی دو پوليس و دو طفل را در غور از بين برد

حامد کرزی رئيس جمھور دست نشاندۀ کابل، امريکا را به بازی دوگانه در افغانستان .  افغانستان شديد تر ساخت

 تن را در قندھار به ١۵بمباران قوای ھوائی امريکا .  غانستان موفق نخواھد شدمتھم ساخته و گفت که امريکا در اف

حملۀ .   زن افغان را در دالرام حين ھيزم چيدن به خاک و خون کشانيد٨طيارات امريکا و ناتو .  شھادت رسانيد

م کرد که شبکۀ حقانی حقانی اعالالدين سراج .   نمودشھيد تن از افراد ملکی را در قندھار ۵شبانۀ قوای امريکا 

افغانستان .  ، سقوط خواھد کرد٢٠١۴سايت ضد جنگ گزارش داد که حکومت کابل بعد از سال .  جزء طالبان بود

 پوليس را ٧انفجار يک موتر حامل مواد منفجره، .  ،  يازده سال  جنگ را پشت سر گذاشت٢٠١٢ سپتمبر ١١در 

.  افغانستان شرايط زندگی را برا افراد ملکی بدتر ساختبرحسب گزارش رويتر، جنگ در .  در ھلمند کشت

محصالن پوھنتون کابل بار ديگر با پوليس تصادم کرده و به تبديلی نام فاکولتۀ تعليم و تربيه به اسم ربانی اعتراض 

 يک مور امنيتی حکومت کابل درأدو عسکر ناتو و سه م. ضياء مسعود و محقق خواستار نظام فدرالی شدند.  نمودند

 تن از تندروان در ١۴.  کشته در غزنی به جا گذاشت١۴حمالت ھوائی ناتو .  حملۀ خودکشانه به ھالکت رسيدند

کاروان موتر کريم خليلی و ھمراھان در .  عمليات نظامی در مناطق کاپيسا، قندوز، سرپل و فراه از بين رفتند

حملۀ ھوائی امريکا سه طفل را .   جان به سالمت بردمناطق مرکزی واليت پروان مورد حمله قرار گرفته اما خليلی

يک فرد .   طالب پاکستانی در جريان حمله در غزنی کشته شدند١۵.  در جنوب افغانستان به شھادت رسانيد

يک حملۀ خودکشانه بر يکی از مراکز .  استخبارتی افغان دو امريکائی و چھار افغان را در قندھار نابود ساخت

مريکا ا.  نفوذ طالبان حتا در مناطق امن مانند باميان ھم افزايش يافت.  عسکر افغان را زخمی نمود ۴۵نظامی ناتو 

فساد در تمام سطوح مردم افغانستان را واقعاٌ .  ھم ادامه دھد٢٠١۴خواست که به تجاوز خود به افغانستان بعد از 
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 ديگران توسط اعضای فاميلش در ھرات به يک زن به خاطر خودداری از ھمبستر شدن با.  يوس و نااميد ساختأم

سوی يک ه اصابت يک بم زير زمينی بر کاروان گروھی از مردم در دولت آباد که ب.  قتل رسيده و سرش بريده شد

يک ھيلوکوپتر روسی در جالل آباد که در خدمت قوای .   تن را به ھالکت رسانيد١٩محفل عروسی روان بودند،  

 پوليس را در لشکرگاه مسموم ساخته و بعداٌ آنھا را به ٧طالبان .  ت، مورد حمله قرار گرفتتجاوزکار ناتو قرار داش

قراردادی ھای نشه و .  سايت ضد جنگ گزارش داد که القاعده سعی نموده تا به افغانستان برگردد.  قتل رسانيدند

طالبان . ه اما از آمادگی خبری نبودقوای دفاعی افغانستان بزرگتر گرديد.  مست باعث خسارات در افغانستان شدند

 تن در ٨حمالت ھوائی امريکا باعث نابودی .  در قندھار يک ذخيره خانۀ اکماالت قوای امريکا را منھدم کردند

مردم قالت به حمالت شبانۀ ناتو .   تن از عساکر افغان را در ھرات به ھالکت رسانيدند١٠طالبان .  وردک گرديد

 طفل را که مصروف ھيزم چينی در لوگر بودند، به ۴عساکر قوای متجاوز امريکا .  کردندبر منازل شان اعتراض 

يک .  قاچاق انسان و خود فروشی در افغانستان افزايش يافت.  اض نمودرشھادت رسانيده و حامد کرزی ظاھراٌ اعت

 تن حيات ۴٠در فارياب، به اثر يک حملۀ خودکشانه .  پوليس دوعسکر امريکائی را در اورزگان به قتل رسانيد

قندھار پايتخت قتل و ترور .   غير نظامی کشته شدند٢ طالب و ۵در يک عمليات نظامی، .  خود را از دست دادند

اين وظيفه ای ما نيست که از افغانستان در مقابل حمالت "يکی از قومندانان ناتو در افغانستان گفت که .  ناميده شد

  .   تن به ھالکت رسيدند١١صابت يک بم زير زمينی با يک موتر در ھلمند، به اثر ا."  خارجی دفاع کنيم

  

  ٢٠١٢نوامبر 

انفجار بم ھای .   کنگرۀ خود را راه اندازی نموده و وعده برای تداوم مبارزه داددومينسازمان انقالبی افغانستان 

 ميليون دالر از ١٠انا افغان اير الين آري.   پوليس را در زابل به ھالکت رسانيد٧ تن را در ھلمند و ١١زير زمينی 

 پوليس ۴.  دشمنی ھای شخصی و فاميلی باعث قتل سه تن در بلخ گرديد.  جانب امارت متحدۀ عربی جريمه گرديد

در يک حملۀ مخالفين در ھلمند، يک عسکر امريکائی به .  در گرشک از داخل مورد حمله قرار گفته و کشته شدند

به ارتباط کارش مورد انتقاد " صلح"ربانی پسر برھان الدين ربانی و رئيس انجمن عالی صالح الدين .  قتل رسيد

موران استخباراتی نظام مستعمراتی کابل که غرض آموزش فعاليت أدو تن از م.  اعضای ولسی جرگه قرار گرفت

ا در برکی برک به شھادت  تن ر۴حملۀ ھوائی امريکا .  ھای مخفی به امريکا آمده بودند، بعد از مدتی ناپديد شدند

يک بم زير زمينی در شمال لشکرگاه الری .  ملل متحد شبکۀ حقانی را ھم در لست سياه خود داخل کرد.  رسانيد

 تن حيات ١٠سوی يک محفل عروسی در حرکت بود، مورد اصابت قرار داد که در نتيجه ه حامل مردم را که ب

 سال حبس محکوم ١۶ ساله به ١٨دوز به جرم تجاوز به يک دختر  پوليس در واليت قن۴.  خود را از دست دادند

خبرگزاری .  رسيدندقتل تن از افراد ملکی به ٢٠در چھار حملۀ مخالفين حکومت کابل در ھلمند، حد اقل .  شدند

يک .  عيل خان وزير آب و برق سالح غيرقانونی را در ميان حاميان خود توزيع نموداکامه گزارش داد که اسم

طبق گزارش خبرگزاری .  ر افغان دربادغيس بر عساکر ھسپانيه آتش گشود، اما کدام تلفات جانی وارد نشدعسک

 تن از عسکر ناتو را ۵طالبان ادعا کردند که .  سنگ ھوا، افغانستان و اندونيزيا روابط  دو جانبه را تحکيم بخشيدند

.   اشاره نمود٢٠١۴ مسعود به وقوع جنگ داخلی بعد از ضياء مسعود برادر احمد شاه.  در پنجوائی به قتل رسانيدند

کردند،  اسوشيت پرس گزارش داد که چھار جنرال امريکائی که قوای متجاوز امريکا را در افغانستان رھبری می

.  اين چھار تن  نفرين مردم و خاک افغانستان را با خود داشتند. به يک نحوی بد نام کننده از صحنه خارج شدند

.  دو ترجمان قوای متجاوز ناتو در لوگر به قتل رسيدند. ن پوليس اورزگان به جرم سرقت و تجاوز متھم شدقومندا
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 کابل روی داھل ھنو.  دور ميز مذاکره بنشانده جوی کمک پاکستان بود تا طالبان را ب و افغانستان در جست

 تن را ١٧جار يک بم زير زمينی فان. نداد مردگان شان مظاھره نمودموضوع دخالت پوليس در امور سوختاندن اجس

رھبر ليبرال دموکرات ھای برتانيه خواستار خروج عساکر برتانيه شده و گفت که ما در افغانستان .  در فراه کشت

 عسکر حکومتی در فارياب و کنر به قتل ٨.  پوليس محافظ به يک شاخۀ بانکی در نورستان دستبرد زد.  ناکام شديم

حکومت کابل اعالم کرد که ھيچ .   عسکر در ھفت ماه از دست داد٨٣٠کومت پوشالی افغانستان اردوی ح.  رسيدند

انفجار مھيبی ساحۀ ديپلمات ھا را در .  گروه مسلح ديگر را در پھلوی اردوی افغانستان اجازه فعاليت نخواھد داد

 تن ۵٠٠به تعداد .   پايان دادتان عجالتاً خود را در افغانسۀ علنی  اجبار نقش تجاوزکاران بهفرانسه.  کابل تکان داد

گروه ھای حقوق بشر از احيای قانون مجازات .  نسبت تجاوز اسرائيل بر غزه در جالل آباد دست به تظاھرات زدند

  تن ديگر زخمی٩٠ تن کشته و ٣در يک حملۀ خودکشانه در وردک، .  مرگ در افغانستان وحشت زده شدند

نسبت تظاھرات محصالن و برخورد با .  خطرناکی در افغانستان باال رفته نحورشد کشت ترياک ب.  گرديدند

 ١٠٠٠٠خبرگزاری پژواک گزارش داد که امريکا .   روز تعطيل گرديد١٠پوليس، چھار پوھنتون در کابل برای 

ت نه  در چنگال جنگ ساالران اسافغانستان قسماً .   حفظ خواھد کرد در افغانستان٢٠١۴عسکر خود را بعد از 

انفجار يک بم زير زمينی، .  تحقيق و کنجکاوی،  فريب کاری وسيعی را در کابل بانک نشان داد.  حکومت مرکزی

  .   تن از سرنشينان بک بس کوچک را در اورزگان به ھالکت رساند١٠

  

  ٢٠١٢دسمبر 

مورد ) خاد سابق(انستان اسدهللا خالد رئيس سازمان امنيت افغ.  تن از تندروان اسالمی در قندھار کشته شدند١١

و نمايندگان حکومت پوشالی ) شورای کويته(نمايندگان تحريک طالبان .   قرار گرفت و به شدت زخمی شدهحمل

 اعالم کرد که قسمت کمرون صدراعظم برتانيه اجباراً . دکابل در به اصطالح مذاکرات صلح  در پاريس ديدار کردن

خبرگزاری ھا گزارش دادند که خارج کردن طال از ميدان . ارج خواھد کرداعظم قوای اين کشور را از افغانستان خ

 تن ٢۶.  رسانيدشھادت کودک را در ننگرھار به ١٠يک بم زير زمينی .  ھوائی کابل نسبت به گذشته افزايش يافت

 تحميلی سر يک دختر افغان در قندوز بعد از خودداری  از ازدواج.  از طالبان در عمليات سرتاسری کشته شدند

چند تن از .  بالغ حيات خود را از دست دادندفرد  طفل و يک ٣در يک حملۀ خودکشانه در اورزگان . بريده شد

 ٨٠٠دزدان مدرن به شمول محمود کرزی برادر حامد کرزی و يک برادر قسيم فھيم معاون رئيس جمھور به مبلغ 

دکشانه بر يکی از مراکز نظامی امريکا متصل به ميدان يک حملۀ خو.  ميليون دالر را از کابل بانک به غارت بردند

دو عسکر ايساف در جنوب .   تن را کشت و مخالفان چند راکت ھم به ھدف  فير کردند۵ھوائی جالل آباد، 

 ملکی را در اورزگان به ھالکت فرديکل سوار حامل بم، دو عسکر و سه يک موتر س.  افغانستان به قتل رسيدند

قوای تجاوزگر برتانيه برای لذت و .  با طالبان  را از نو آغاز نمايد" صلح" سعی کرد مذاکرات امريکا.  رسانيد

گروه .  يک ديپوی اسلحه در غزنی به غارت رفت.   خورد سال را به شھادت رسانيدند۴خوش گذرانی در ھلمند، 

قوای ناتو به يک . آغاز کردند به خريداری اسلحه ٢٠١۴ھای مختلف در افغانستان برای حوادث احتمالی بعد از 

.  قوای تجاوزگر امريکا بمباران اطفال را تصويب نمود.  مرکز صحی در وردک حمله نموده و آن را ويران کردند

)  Drone( سال درون  ٢٠١٢.  برند  تن از اطفال افغان در محابس امريکا در افغانستان به سر می٢٠٠به تعداد 

 تن از عساکر ٩طالبان ادعا کردند که .  انستان ھم ھدف اولی درون ھای امريکائی بوددر افغانستان شناخته شد و افغ

نسبت .  طالبان ھمچنان يک کاوان ناتو را در قندوز مورد حمله قرار دادند.  خارجی را در خوست به قتل رسانيدند
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انفجار يک بم زير .  دمرگ چند تن از افغان ھا در ايران، مردم ھرات قونسلگری ايران را سنگ باران کردن

مور حکومت أجزء وظيفۀ يک م" مرگ"نيويارک تايمز گزارش داد که .   تن را در قندھار از بين برد۴زمينی، 

دو ).  می کنند(مردم دور از شھر ھا در بين آتش طالبان و امريکا احساس وحشت کردند .  دست نشاندۀ کابل است

امريکا گفت کدام مشکلی ندارد اگر افغانستان از ھند کمک .   شدندمور حکومت کابل در نيمروز و لغمان کشتهأم

 فقط برای چور وچپاول به افغانستان  USAID.  عسکر افغان را در کاپيسا کشتند۴طالبان .  دست آورده نظامی ب

تر در اثر انفجار مو.  کرسچن ساينس مانيتور گزارش داد که قسمت اعظم کمک ھا در افغانستان غارت شد.  رفت

حکومت کابل گفت که سازمان استخباراتی .   تن زخمی شدند٢١حامل مواد منفجره در قندھار، سه تن کشته و 

انفجار يک .  فشار بر شبکۀ حقانی، فعاليت اين شبکه را ضعيف ساخت.  خارجی در عقب حمله بر اسدهللا خالد بود

 ١۵امل مواد منفجره درکابل، يک کشته و انفجار يک الری ح.   دختر را در ننگرھار کشت١١بم زيرزمينی، 

. دوش گرفتنده وليت انفجار يک ساختمان قراردادی نظامی امريکائی را در کابل بؤطالبان مس. زخمی به جا گذاشت

گزارش از کابل حاکيست که زنان پوليس مورد تھديد آمران مرد . فرار از اردوی حکومت پوشالی افزايش يافت

ول ترويج فساد در ؤحامد کرزی قوای خارجی را مس.   کشته به جا گذاشت٧ر نيمروز انفجار د.  قرار گرفتند

 –وان قوای امريکا در امتداد شاھراه تورخم ر، طالبان حين حمله بر کاTVطبق گزارش پرس . افغانستان دانست

طالبان تقاضای .  فتندين حادثه از بين راسه فرد ملکی ھم در.   عسکر امريکائی را به قتل رسانيدند١٠جالل آباد، 

يک زن با  شھامت پوليس، يک مشاور امريکائی . قانون اساسی جديد را کردند تا بتوانند وارد مذاکرات صلح گردند

طالبان اظھار .  حريق در يکی از مارکيت ھای کابل، صد ھا دکان را نابود کرد.  ايساف را در کابل از پا درآورد

 يک کشتی با غرق شدن.  سھيم گردند و روش ھای ضد زن را کنار بگذارندآمادگی کردند که در قدرت سياسی 

 پوليس در ۵در نتيجۀ حملۀ تندروان اسالمی، .   تن به ھالکت رسيدند٢٨ در سواحل يونان، حامل پناه گزينان افغان

خودکشانه بر در يک حملۀ .  شھزاده ھری برتانوی اولين قتل خود را در ھلمند انجام داد.  جوزجان ھالک  شدند

شبکۀ خبر رسانی افغانستان گزارش داد که .   تن از افراد ملکی به ھالکت رسيدند٣مرکز سی آی ای در خوست، 

سايت کاتو گزارش .  امريکا نقش بزرگی در گسترش فساد اخالق در افغانستان و ساير جوامع اسالمی داشته است

 حملۀ طيارات درون، ھزار ھا ۴۴٧امريکا با .  ھدر رفته تان بدر افغانس" اعمار مجدد"داد که ميليونھا دالر برای 

طالبان بر پوسته ھای امنيتی در اورزگان حمله نموده و چند تن را زخمی .   به قتل رسانيد٢٠١٢افغان را در 

 حکومت دست نشاندۀ کابل باالخره.  قوای ھوائی حکومت پوشالی کابل، به زنان پيلوت فرصت فعاليت نداد. ساختند

نيو يارک تايمز گزارش داد که پوليسان .  اعتراف کرد که افغان ھا خود را در کشور شان محفوظ احساس نمی کنند

يک تعداد فاميل ھای داغدار در قندوز که جرگوشه ھای .  افغان در خواب مورد حملۀ ھمکاران خود قرار گرفتند

 ميليون دالر جبران ۴.۴لمان ابودند، از حکومت  از دست داده ٢٠٠٩لمان در سال اشان را در بمباردمان قوای 

امريکا به زور و .   شدت سرما جان به حق تسليم نمودندزديکی تورخم از طفل افغان در ن١٣.  خساره تقاضا نمودند

 ميليون دالر خريداری ۶٠٠ طيارۀ باربر قوای ھوائی حکومت دست نشاندۀ خود را که از ايتاليا به مبلغ ١۶فشار، 

يک بم .  ينان در حومۀ کابل بيداد کردزسرمای زمستان در خيمه ھای پناه گ.  د، غير قابل استفاده اعالم کردکرده بو

ھمچنان دو برادر در لوگر ذريعه ای يک فرد .  زير زمينی يک قومندان محلی را در اورزگان به کام مرگ کشاند

سايت کامه گزارش داد که خودکشی در ميان .  کردسيالب خانه ھا را در جوزجان ويران .   ناشناس به قتل رسيدند

 کشنده ترين سال برای اردوی ٢٠١٢سايت ضد جنک گزارش داد که .   فيصد افزايش يافت۵٠زنان دايکندی 

  .   تن عسکر افغان به ھالکت رسيدند١٠۵۶جکومت افغانستان بود که به تعداد 
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 جاويد باد افغانستان

 پيروز باد مردم شجاع و مبارز ما

 سرنگون باد دشمنان افغانستان

 


