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 AA-AA پورتال ٣٢شماره  اعالميۀ   
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"     

  ٢٠٠٩  می٧               
  
  

  
   بيگناھان ولسوالی باالبلوک نفر از١٣٠قتل 

  

  می کنيم محکومًشديدا  را
  

ثر يک ر ااشغالگر ناتو و امريکا بای قوکه از کابل پخش می شود،  "آريانا"تلويزيون  ٢٠٠٩  می٦مؤرخ  ر گزارشقرا
قول ب  در نتيجه،. بمباران کردنداليت فراهقريه را در ولسوالی باالبلوک وچند  درگيری با طالبان در ھمين روز،

 ملکی که نفر ١٣٠ ،قول محمد نعيم فراھی عضو ولسی جرگۀ دولت پوشالی افغانستان و ب نفر١٠٠تلويزيون آريانا 
 سی نفر ديگر بنام طالب و تروريست ، عالوه بر اين. به شھادت رسيدند،ندمی داد اکثريت شان را زنان و اطفال تشکيل

 تبديل به تل خاک   ويران ويون پخش گرديد، ديده می شد که خانه ھای که از اين تلويزه ھائدر صحن .به قتل رسيده اند
. ميکردند خاک بر سر اين قتل عام،حسرت شھدای  گريبان می دريدند و در  متجاوزسپاھياندست شده و بازماندگان از 

زاده ھا و ، برادر فرزندانءاز اين شھداتن  ٥٢ين کشتار وحشيانه نجات يافته بود اشکريزان ميگفت که پير مردی که از
 مشق  ارلمان دولت پوشالی که در آغوش متجاوزينپ. اندبوده  که ھمه طفل و نوجوان و زنان دنباقی اعضای خانوادۀ اوي

ا با نظاميان ناتو و امريکا در خصوص قانونمند شدن  اعالن کرد که اگر تا يک ھفتۀ ديگر صحبت آنھ،دلربايی می کند
 تو گويی با بستن .نددحرکات نظاميان اجنبی به ثمر نرسد، در اين صورت دروازۀ پارلمان را به رسم اعتراض می بن

  .اين فسادخانه، آن خون ھای ريختانده شده بر می گردند
علی، ناد ھنوز بر خون شھيدان . حمله آخری خواھد بودھم   اولی بوده و نهلۀ وحشيانۀ ناتو و امريکا نه حملۀاين حم 

  وطندار١٣٠اينک بيشتر از ، که تهخاک ننشس،  به شھادت رسيدند ھای اخيرو وردک که در جريان ماه  ھا، لغمانکنر
  .سيدند به ھالکت ری سفاکابدست اين  قودر ولسوالی باالبلوک ديگر ما 

جامعۀ " ر کرده که می گويند که کر و کو و وطنفروش را خيانت کارده ایی که عاينست نمونۀ ديموکراسی امريکائ
 اسف انگيز تر اينکه که عده ای ديگر که سر در آخور امپرياليزم . استافغانستان آمدهمجدد  برای اعمار گويا " جھانی

  ."دنمردم افغانستان به جامعۀ بين المللی نياز دار"فرو برده اند، ادعا می کنند که گويا 
امريکا را که در ھمکاری با دولت دست نشانده   وناتو  اين جنايت اشغالگران"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

تالف شمال صورت می گيرد به شدت محکوم کرده، ھمدردی خود را با بازماندگان اين جنايت تاريخی ئبالخصوص ا
بی که مردم افغانستان ھمه اجن، گناھان تا آن زمان ادامه خواھد داشت سلسلۀ قتل بيپورتال  معتقد است که . اعالم می کند

  .دند و شاھد آزادی را در آغوش بکشن، دولت دست نشانده را به گودال تاريخ بريزھا را از خاک پاک وطن بيرون کرده
  

  !باال بلوک واليت فراه خشنود باد روان پاک شھدای
  

  !يکا امر ومرگ بر قاتالن و جنايتکاران ناتو
  

 !مرگ بر دولت دست نشاندۀ افغانستان


