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  AA - AAپورتال  دهمين اعالميۀ

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨ اکتوبر ١٩
  

  
  ولسوالی نادعلی نفر از باشندگان ٢٧ شهادت به مناسبت

  توسط قوای امريکا و  ناتو واليت هلمند
  

 قوای  بر اثر بمباران وحشيانۀ٢٠٠٨ اکتوبر ١٦دادند، به تاريخ مطبوعات معتبر جهان اطالع که طوري
نظامی که اکثريت شان را زنان و اطفال  نفر غير٢٧ی نادعلی واليت هلمند ناتو و امريکا در ولسوال

 از زير خاک بيرون کشيده شده و برخ ءاجساد عده ای از شهدا. دت رسيدند، به شهاندتشکيل می داد
کا که خود را مدافع حقوق زنان عطای امرياينست . ها مدفون مانده بودندديگری چند روزی در ويرانه 

. کشدستان در رثايش شب و روز فرياد مي افغاندۀنخواند و اينست آن کمک بين المللی که دولت دستنشامي
 شرق افغانستان  افغان در واليات جنوب و٨١ المناک تنها نبود، بلکه در همان روز مجموعًادثۀن حااي

به قتل به بهانۀ جنگ با تروريزم با همکاری وطنفروشان ائتالف شمال و ای ناتو و امريکا قوبدست 
وده که زير نام کمک جامعۀ  اين جنايتکاران بين طرف قتل افغانها کار روزمرۀداز هفت سال ب. رسيده اند

در اين عمليات شنيع ناتو و امريکا، ائتالف شمال مخصوصًا شورای نظار . بين المللی صورت می گيرد
اين رسم خيانت و .  به کفار کمک می رسانند،بمثابۀ وطنفروشان دوره گرد برای قتل مسلمانان

 و آنروسی خود انجام داده ران ا با باد، در جريان جنگ ضد روسی"احمد شاه مسعود"وطنفروشی را 
 به ميراث گذاشته است تا به امريکاييان  خنياگر متجاوزين به خاک پاک وطن ــ اينرا به شورای نظار ــ

  .در کشتار مردم خود ياری رسانند
 اين جنايات ائتالف بين المللی و ائتالف شمال را به شدت "افغانستان آزاد ـ آزاد پورتال افغانستان"

کرده، معتقد است که با گردش ايام اين خونهای ناحق از دامان اين جنايت کاران هرگز زدوده محکوم 
  .نشده، بلکه گريبان آنها را گرفتنيست
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