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  پورتال 39شماره  اعالميۀ       

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  
  ٢٠٠٩مبر  سپت٥            

  
 

  
  چھار درۀ  ولسوالیشندگاناز با  نفرقتل دھھا

  

   !می کنيم محکوم راواليت کندز 
  

 ، بی بی سی لندن و بخش فارسی که از کابل پخش می شود ،تلويزيون آريانا ٢٠٠٩ مبرسپت ٤مؤرخ  قرار اطالع
در منطقۀ عمرخيل ولسوالی باالی دو تانکر تيل ای امريکا و ناتو داخت راکت ھای ھوا به زمين قور اثر انديروز ب

 يک روز قبل يعنی به ، اين منابعگزارشه ب. کشته و زخمی گرديده اندنفر  ٩٤ بيشتر از ،دزچھار درۀ واليت کن
و در منطقۀ علی آباد توقف داده  چھار دره ربوده ای ناتو را در مسيرطالبان دو تانکر قو،  ٢٠٠٩ سپتمبر ٣تاريخ 
اطالع منابع مذکور تا نظر به .  صادر کرد تانکرھاالی اينبارا در نتيجه قوماندانی قوای ناتو امر انداخت . بودند

  قليل بوده و عده ای طالب ناتو اکثر افراد کشته و زخمی، ادعایبه.  نفر زخمی گرديده اند٢٢ه و کشتنفر  ٧٢ديروز 
ان  افغانستکه ناتو شھادت افراد ملکی را تصديق می کند، دولت دست نشاندۀ در حالی. افراد ملکی نيز در آن شامل اند
اين جنايت عظيم ناتو در حق مردم افغانستان نه تنھا انزجار مردم .  قلمداد می کندھمۀ کشتگان را افراد طالب

در حاليکه . ه وجود آورده استن نيز چند دستگی بموجب گرديده، بلکه در بين متجاوزاافغانستان و جھانيان را 
 ابراز تأسف کرد، وزير دفاع المان آقای يونگ اين حملۀ وحشيانه را ًنی ناتو از کشتار مردم ملکی ظاھرانداقوم

  .موجه دانست
 که اکثريت کشتگان و طالبان ادعا دارندمگر ،  معلوم نيستاد ملکی در اين حملۀ وحشيانهشھدای افردقيق تعداد 

 ۀتجارب ھشت سال. دد ميکنادعای ناتو ميباشد، که اکثر کشتگان را طالب قلمدا عکسو اين . ندازخميان افراد ملکی 
 دست خود را طالب و تروريست قلمداد  کشتۀھای ناتو و امريکا ھميشه افراد ملکی ِاست، که نيرواخير نشان داده 

  . و قتل شان را بی شرمانه توجيه می کنندکرده 
اری با دولت دست نشانده امريکا را که در ھمک  وناتو اين جنايت نظاميان "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

. و زخم برداشتگان اعالم می کند ا با بازماندگان قربانيانشدت محکوم کرده، ھمدردی خود ره ، بصورت می گيرد
بی ھا را از  که مردم افغانستان ھمه اجن، ادامه خواھد داشتی زمان تاھم ميھنان ماسلسلۀ قتل  معتقد است که پورتال

 و شاھد  به گودال تاريخ ريختهرا به شمول طالبانھا  و ايادی آنلت دست نشانده، دوخاک پاک وطن بيرون کرده
  .دنآزادی را در آغوش بکش

  
  ! درۀ واليت کندزرچھا خشنود باد روان پاک شھدای

  

  ! امريکا ومرگ بر قاتالن و جنايتکاران ناتو
  

  !مرگ بر دولت دست نشاندۀ افغانستان


