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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  AA - AA پورتال مين اعالميۀھدزناپ
 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨مبر  نو٧

  
  

  کوت ولیه ولسوالی شاقتل بيگناھان 
  محکوم می کنيمرا  قندھار واليت 

  
يک محفل ای ناتو و امريکا قوکه از کابل پخش می شود،  تلويزيون آريانا ٢٠٠٨ مبر نو٥مؤرخ قرار اطالعات 

 ملکی که  نفر٩٢ران اين بمبااثر ر  ب.کوت واليت قندھار در ھمين روز بمباران کردند عروسی را در ولسوالی شاولی
اين حملۀ وحشيانۀ .  و عده ای ديگر مجروح گرديدند به شھادت رسيدند،ندمی داد فال تشکيلاکثريت شان را زنان و اط

 نفر ملکی به ٢٥يک ھفته بعد از بمباران منطقۀ سعيد آباد واليت وردک صورت گرفت که در نتيجۀ آن ناتو و امريکا 
نشانده کوشيدند که تعداد  ولت دستدگرچه امريکاييھا و . شھادت رسيده و خونھای پاک آنھا ھنوز خشک نگرديده بود

  .اثر ھمچو بمباردمانھا تعداد تلفات بسيار زياد می باشد ولی مردم می دانند که در، تلفات را کمتر نشان دھند 
  

  را بهنشانده بمباران مداوم سرزمين و مردم بی گناه ما بار ديگر تشت رسوايی به اصطالح جامعۀ جھانی و دولت دست
لت دو.  آشکار می سازد،زمين انداخته، فريادھای دروغين آنھا را مبنی بر ديموکراسی خواھی و دفاع از حقوق بشر

 شمشير خون آلود  مثابۀ موجود بی رمقی چشم ترحم به ناظر قتل افغانھا بوده و به،  غندی خيرنشاندۀ افغانستان از دست
  . سر بر نمی تابدمنشیند و ھرگز از مزدور گاھی بر ميخ و زمانی بر نعل می ز،اجنبی دوخته

  
 متحدين آن ازنشانده و که به ھمکاری دولت دسترا  ناتو  و امريکا اين جنايت"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

مجرمين جنگ و  است که اين و متيقنرده، به شدت محکوم ک ،صورت می گيردتا باند ھای خلق وپرچم تالف شمال ائ
  . گردندمي روزی در دادگاه مردم محاکمه ، حقوق بشرناقضان

  
  !کوت ولیه شا خشنود باد روان پاک شھدای

  

  !امريکابه خصوص امپرياليزم جنايت گستر مرگ بر قاتالن و جنايتکاران ناتو


