
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  گزارشگران پورتال از کابل: فرستنده 

١٠.٠۵.٠٩ 

  قطعنامه
  

  بمباردمان كور نيروهاي امريكايي را
   بر مردم بي گناه باالبلوك واليت فراه محكوم مي كنيم

  

ل           پ اگون از قبي ای گون ه ھ ه بھان ايی ب شورھای اروپ ر ک ايی در راس ديگ ای امريک ه نيروھ س از آنک

ا  ده و ب وب ندي اری خ ا روزگ ردم م تند، م دم گذاش ا ق شور م ه ک سم ب وق زن و تروري شر، حق وق ب ی، حق دموکراس

د از اگر از يک طرف مردم ما از سربريدن ھا و انتحارھای طا. مشکالت متعدد روبرو گشته اند ده ان توه آم لبی به س

  .طرف ديگر قتل عام مردم بو سيله نيروھای امريکايی جنايتی است که مردم ما ھرگز فراموش کرده نمی تواند

ان، زرمت،  وا، تگاب، ارزگ يندند، بک اد ش        قتل عام مردم در لغمان، جالل آباد، پنجوايی،  زيره کوه و غازی آب

پکتيا، پکتيکا، کاپيسا، غزنی، خوست و ديگر مناطق افغانستان ھنوز فراموش مردم گذره ھرات، کنر، لوگر، ھلمند، 

شتر از  د و بي م ريختن راه ب ن از ١۵٠نشده بود که اينک نيروھای امريکايی بر مردم فقير و نادار باالبلوک واليت ف  ت

ار ما. اھالی اين منطقه را که شامل کودک، جوان، پير، زن و مرد می شد قتل عام کردند  ضمن اينکه اين عمل جنايتب

  :را محکوم می کنيم، مراتب آتی را به ابالغ ميرسانيم

ردم  .١ شی م ازی و آدم ک ه س ا ويران يم و ب ی باش ت م لح و امني ان ص ستان خواھ ر افغان ردم فقي رای م ا ب م

  .افغانستان به شدت مخالف ھستيم

  .ما بمباردمان امريکايی ھا را در قراء گرانی و گنج آباد ولسوالی باالبلوک واليت فراه محکوم می کنيم .٢

 .ما خواھان به محاکمه کشانيدن عامالن اين کشتار جنايتبار می باشيم .٣

 . شھيد گنج آباد می باشيم۵۵ شھيد گرانی و ٩٢ما خواھان غرامت پرداختن از قاتالن برای  .۴

ا در .۵ ايی و  ما نه تنھ ان ھای امريک اه خود را در بمباردم ردم بی گن شتار م ستان ک ام افغان ه در تم راه بلک  ف

 .انتحارھای طالبی به شدت محکوم می کنيم

 .مردم افغانستان برای تغيير وضعيت بايد خود تصميم بگيرند و جز اين راه ديگری ندارند .۶
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ا" معذرت"و " تاسف"با بکاربردن واژه ھای مسخره  .٧ االبلوک را از سوی حک ايی، خون شھدای ب م امريک

 .نمی توان شست

 .ما کميسيون سازی و اشکريزی دولت را بر ھمچون جناياتی بی اثر دانسته، آنرا محکوم می کنيم .٨

ا پرداخت  .٩ وھين ٢٠٠٠ما از دولت و نيروھای امريکايی می خواھيم که ب ا ت ه خون شھدای وطن م ر ب  دال

 .نکنند

ازپرس جدی آنانيکه بطور وحشی خواھران، .١٠ ورد ب د م شتند باي ا را ک دران معصوم م ادران و پ  برادران، م

  .مردم قرار بگيرند

راض  .١١ ه رسم اعت ه ب د ک د می نماي در صورتيکه به اين جنايت رسيدگی صورت نگيرد محصالن افغان تھدي

  .دروازه ھای پوھنتون ھای مرکز را خواھند بست

  

  :يادداشت

اين اعالميه در تظاھرات محصالن پوھنتون .  ھر نوع ويرستاری می باشداعالميه ای که از نظرتان گذشت، بدون

  .شده استواز طرف مظاھره چيان قرائت تصويب کابل 
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