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 Human rights بشر حقوق

 کميسيون صلح وآزادی برای افغانستان

  ٢٠١٢ مارچ ١۴

The	Commission	for	Peace	and	Freedom	in	Afghanistan	

 کميسيون صلح وآزادی برای افغانستان
ür Frieden und Freiheit in AfghanistanKommission f 

Europäisch-afghanischer Kreis für Frieden und Freiheit in Afghanistan e.V. 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  خاطر محکوم کردن جنايات عساکر امريکائیه اعالميه ب
  

ه منجر به قتل  عام بييشتر ازشانزده کميسيون صلح وآزادی برای افغانستان عمل جنايتکارانۀ عساکر امريکائی را ک

 از یاين کشتار بيرحمانه که درآن نماد.  محکوم می کندانسان بی گناه ملکی در حين  خواب در قندھار گرديده شديداً 

کميسيون صلح و . ھرگونه وحشت غير قابل تصور نھفته است از دستان خونين جنايتکاران قرن بيست برآمده است

 خصوص به کسانیه ب. ان برای عاملين ، توجيه گران و ساده سازان اين واقعه نفرين می فرستدآزادی برای افغانست

خاطر نشان می سازد   می کند،ءکه اين عمل شنيع را ناشی از ديوانگی يک عسکر امريکائی در ذھن جھانيان القا

  . سھيم اندين جنايت اخالقاً اکه آنھا نيز در

افغانستان درنيمه شبی بدون اسلحه ثقيل و گروه ھای بيست الی سی نفری اصال جھانيان بدانند که عساکر ناتو در

جھانيان  بدانيد که ھمچو اعمال جبون مشرب وزبون صفت درطی ده سال  .ت حرکت صد متر فاصله را ندارندأجر

 کميسيون صلح وآزادی برای. ان قابل تصوراست که به کرات انجام شده استاشغال صرف ازعساکر ناتو در افغنست

 ملل متحد ، محکمۀ جھانی دن ھاگ و کنفرانس کشور ھای اسالمی جدا ۀسسؤافغانستان ازکميسيون حقوق بشر م

ولين ؤس شديد محکوم نموده و م،تقاضا می کند که مجريان سياسی اين عمل جنايتکارانه را که اکثرا دول ناتو اند

  .را به محاکمه بکشانند طراز اول آن

 ھولناک دعا می کند و به بازماندگان آن ۀکه به شھدای اين واقع کميسيون صلح و آزادی برای افغانستان درحالی

 ،م افغان را به استقامتصبر جميل استدعا دارد، يکبار ديگر ملت عزيز ومظلو) ج(شھدای پاک ازجانب پروردگار 

  .يشتر دعوت می کندپايداری وصبر ب
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البته کميسيون صلح و آزادی برای افغانستان خاطر نشان می سازد که گليم اشغالگری در افغانستان جمع گرديده 

است و اکنون بھای خون شھدای افغانستان صرف آزادی ، حکومت موقت و انتخابات آزاد و خروج ھرچه زودتر 

  . نيستنيروی ھای مھاجم ناتو از افغانستان چيزی ديگری

  بااحترام

  ول کميسيون صلح و آزادی برای افغانستانؤمس

  داکتر احد زاده

  زنده باد افغانستان

  پاينده وسربلند باد ملت افغان

  تالش وکار ما استقرار صلح ، آزادی وتعميم عدالت اجتماعی درافغانستان

   ميالدی٢٠١٢ مارچ سال ١٢

   ھجری شمسی١٣٩٠ حوت سال ٢٣مطابق 

  

  

  

  

 

 


