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    AA - AA پورتال مين اعالميۀهدياز

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨ کتوبر ا٢٠
  
  

   راالباندست طن باسر بريدن هولناک مسافر
  

   محکوم می کنيم
  

ن  می شود، طالبان يک عده از مسافراکه از کابل پخش تلويزيون آريانا ٢٠٠٨ اکتوبر ١٩مؤرخ قرار اطالعات 
 ٢٠ شبنا بر اين گزار.  آنرا سر بريده اند و هرات ربوده و عده ای از راکبان را در بين قندهار٣٠٢يک بس 

طالبان مدعی اند که اين افراد عضو . ک واليت هلمند ديده شده است اين قربانيان در منطقۀ گرشسر بی تنۀ
رده می گويد که اين که وزارت داخلۀ افغانستان اين ادعا را رد ک ليس ملی حکومت افغانستان اند، در حالیوپ

  .ند که جهت کاريابی روانۀ ايران بودند ایافراد مسافران
اين ن جنايت طالبان را به شدت محکوم می کند، صرف نظر از اينکه  اي"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

ت، چه از جانب طالبان باشد، بخشودنيسکشتن اسير و انسان بيگناه جنايت نا. لکی بوده باشندافراد دولتی و يا م
ن بی گناه که ظاهرًا به جواب اين مسافرا قتل . از جانب دولت دستنشانده و چه هم از جانب ناتو و امريکاچه 

و اليت هلمند ای امريکا و ناتو در ولسوالی ناد علی ديگر که چهار روز قبل بدست قو نفر بيگناه ٢٧شهادت 
و   ظاهریدهد که از يک جانب امريکا و ناتو و از جانب ديگر طالبان در يگ جنگصورت گرفت، نشان مي

 دو جانب جنگ فقط اين سال گذشته ٧ در طول .تان بسته اندافغانسبی گناه  کمر به قتل مردم فقط، زرگری
چنانکه دولت افغانستان و امريکا و ناتو با طالبان پيوسته . بيگناهان را کشته اند، ولی در خفا با همديگر برادر اند

  .در مراوده و مذاکره و داد و گرفت اند
را به اضافۀ دولت دستنشاندۀ افغانستان و ائتالف  اين دو جانب جنگ "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

ادامه تليغات خود را برضد آنها  افغانستان دانسته، بر همۀ آنها نفرين فرستاده و  فعلیشمال عامل اصلی مصايب
  .می دهد

  
  !ريختانده شده استو طالبان دست ناتو و امريکا  که خونشان ب بيگناهیی روان پاک شهدادرود بر

  
  !نايتکاران ناتو، امريکا و طالبانن و جمرگ بر قاتال


