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   AA-AA پورتال مين اعالميۀھدزسي
 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

 ٢٠٠٨مبر اول نو

  
  دکور  واليت "سعيد آباد"قتل بيگناھان 
  محکوم می کنيمرا 

  
ر اثر يک قوای ناتو و امريکا بکه از کابل پخش می شود،  تلويزيون آريانا ٢٠٠٨توبر  اک٣١مؤرخ قرار اطالعات 

در نتيجۀ اين .  واليت وردک را بمباران کردند"سعيد آباد" منطقۀ ، اکتوبر٣٠درگيری ظاھری با طالبان به تاريخ 
لۀ وحشيانۀ ناتو و اين حم.  به شھادت رسيدند،ندمی داد ان را زنان و اطفال تشکيل ملکی که اکثريت ش نفر٢٥ران بمبا

ھنوز بر خون شھيدان عزيز آباد ولسوالی شيندند خاک .  آخری خواھد بودحملۀھم  اولی بوده و نه امريکا نه حملۀ
چند روزی از اين .  ھالکت رسيدندننششته بود، که ده ھا ھم ميھن ديگر ما در کنرھا، پکتيا و غزنی بدست اين نيروھا به

 ھموطن ديگر ما را در ٢٧مصيبت نگذشته بود که جالدان طالبی که دوست ديرين انگليس ھا و امريکايی ھا استند، 
 ھموطن ديگر ما در ٢٥ که اينک ،وھنوز وطنداران ما در عزای جوانان سر بريده می سوزند. واليت فراه سر بريدند

  .قوتھای ناتو و امريکا به شھادت رسيدندوردک  بدست 
ز تمام مردم آزاده ارده،  طالبان را به شدت محکوم ک امريکا، ناتو و اين جنايت"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

 ،امريکا و ناتو از يک طرف و طالبان و القاعده از جانب ديگرافغانستان وجھان می خواھد تا عليه اين جنگ زرگری 
؛ بپا خاسته نگذارند بيش از اين مردم ما فدای آزمنديھای امپرياليستی گيردکه مدام از مردم بی گناه ما قربانی می 

 با ھمديگر برادر ءدو جانب جنگ فقط بيگناھان را کشته اند، ولی در خفاھر سال گذشته ٧در طول  .وارتجاعی گردند
به صورت مشترک نستان ادر جريان است تا چطور بر جان و مال مردم افغديريست که ، چنانکه مذاکرات بين آنھا اند

  .تجاوز کنند
نشاندۀ افغانستان  اين دو جانب جنگ را به اضافۀ دولت دستدر مقطع کنونی،  "انافغانست آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

اصلی مصايب افغانستان دانسته، بر ھمۀ آنھا نفرين فرستاده  ينعامل ا ر.. .و ، ائتالف خلق وپرچمائتالف شمالبا احاد آن 
  .ادامه می دھدافشای جنايات آنھا  به ،و برای پاک کردن کشور از لوث اين جنايتکاران

  
  !د آباد وردک سعيخشنود باد روان پاک شھدای

  

  ! طالبان  ومرگ بر قاتالن و جنايتکاران ناتو، امريکا


