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  AA - AA  پورتالبيست و دوماعالميۀ  
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" 
 ٢٠٠٩ جنوری ٢٥ 

 
  کشتار ددمنشانۀ مردم لغمان

  

  ن ناپاک اوباماابر دامديگر لکه های خون  
  

 در اثر ای ناتو و امريکاقو، شودکه از کابل پخش می  تلويزيون آريانا ٢٠٠٩ جنوری ٢٤  ديروزقرار اطالعات
به اساس .  به قتل رسانيدند در همين روز واليت لغمان تعداد زيادی از افراد ملکی رايکی از قصبات  بمباری در

 نقل رئيس شورای واليتی لغمانباصطالح عمادالدين عبدالرحيم زی، ری بی بی سی که از قول معلومات سرويس خب
 و سه دو زنکه  ميهنان ما به شهادت رسيده اند تن از هم ٢١ کرده است، در اين جنايت نظاميان ناتو و قوای امريکا

برخی از آبادی ها تخريب و  ، داشته زيادی زخم برعدۀ در اين حملۀ وحشيانه عالوتًا.  هستندآنانکودک هم شامل 
دست ديروز و امروز  مهتر الم  شريفشهريانهزاران نفر از در قبال اين حادثه . تعدادی از مواشی به قتل رسيده اند

 و بر ادامۀ مبارزه بر ضد  شعار دادهکرزیبه مظاهرات خشمگين زده و بر ضد دولت امريکا و دولت دست نشاندۀ 
   . را بلند کردند فرياد شاناشغالگران

 نفر از ٣١ تان ــسبرادران رضاعی امريکا و انگل اين شريک جرم وــ طالبان  ٢٠٠٨اکتوبر  ١٩قبأل به تاريخ 
 در ولسوالی ميوند واليت قندهار کشتهمسافرت بودند، حال کار جانب ايران در يافتن  لغمان را که برای  ديگرجوانان

   .ندبود
  را به مردم بی گناه ما بار ديگر تشت رسوايی به اصطالح جامعۀ جهانی و دولت دستنشاندهبمباران مداوم سرزمين و

دولت . ، آشکار ساختموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشراد های دروغين آنها را مبنی بر دزمين انداخته، فري
رمقی چشم ترحم بر شمشير خون  غندی خير ناظر قتل افغانها بوده و به مثابۀ موجود بی نشاندۀ افغانستان از دست

  . سر بر نمی تابدمنشی نعل می زند و هرگز از مزدور گاهی به ميخ و زمانی به،آلود اجنبی دوخته
  

 لغمان و سراسر ان و زخميء همدردی عميق خود را با خانواده های شهدا"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
تالف شمال صورت می گيرد ئنشانده و ا را که به همکاری دولت دست ناتو  و امريکااين جنايتکرده،  کشور اعالم

 که تبديل خواهد شد  که اين خون های ريختانده شده، به سيل های خروشانو ايمان کامل دارد رده، به شدت محکوم ک
   .واهد روفت خ، آزادی کشورمسيرراه خود در از   چون خس و خاشاکرا  متجاوزين و ايادی آنهاامواج توفندۀ آن

  
  !مهتر الم خشنود باد روان پاک شهدای

  

  ! امريکا ومرگ بر قاتالن و جنايتکاران ناتو


