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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  ــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادــچو کشور نباشـد تن من مبــ                             
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

  
  Political  سياسی

  
    ٢٠٠٨ آگست ٢٤  مؤرخاعالميۀ
  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  

  
  !را محکوم ميکنيمقتل عام مردم افغانستان 

  
ولسوالی شيندند واليت " عزيز آباد" قوای ناتو تحت قوماندۀ امريکا مردم قريۀ ٢٠٠٨ آگست ٢٢روز جمعه 

 نفر ٩١ان وحشيانه در نتيجۀ اين بمبار. هرات را که به خاطر محفل خيرات جمع شده بودند، بمبارد کردند
  .  يکسان گرديدخمی شده و قريۀ آنها با خاک نفر به شدت ز٥٠از وطنداران ما به شهادت رسيده و بيشتر از 

  

    
                    
  )٢٠٠٨ آگست ٢٤، بخش فارسی مؤرخ "بی بی سی"تصاوير از صفحۀ انترنتی (

  



 ٢

مباردمان هيچ غير نظامی کشته نشده، بلکه سی نفر شورشی در اين ب": قوای امريکا و ناتو اعالم کردند که 
 در قبال اين حادثه مردم در شيندند و هرات به تظاهرات وسيع پرداخته و شعارهای ."به هالکت رسيده است

دولت پوشالی افغانستان دو نفر از صاحب . ضد امريکا و ضد دولت دست نشاندۀ افغانستان را سر دادند
رًا به خاطر بمباران منطقه، ولی در واقع بخاطر مظاهرات هرات و شيندند از کار بر منصبان اردو را ظاه

شباهت تام دارد که در برابر غضبی که " شاه شجاع"اين حرکت آقای کرزی به همان عمل . کنار کرد
  .ش يکی از غالمان خود را بريدانگليس ها بر او شده بودند، گو

دولت پوشالی افغانستان تا حال از خون هزاران هموطن ما در مقابل باداران خويش گذشته و به کرنش، 
از همينرو امريکا و ناتو به همۀ مردم افغانستان به ديدۀ . سازش و به رقص در خيمه شبازی پرداخته است

 همين ای امريکا و ناتو بنا برقو. نگريسته  و به ريختاندن خون شان دلير گشته اند" تروريست"و " القاعده"
 تا حال بيشتر از سی هزار هموطن ما را که تقريبًا ده هزار آنها افراد غير ٢٠٠١ اکتوبر ٧دليل از تاريخ 

و " مبارزه با تروريزم"قوای امريکا و ناتو اين جنايات خود را زير نام . نظامی بودند به شهادت رسانيده اند
ران خود روی نعش نند و دولت دست نشانده بخاطر ارضای اميال باداتوجيه می ک" تعميم ديموکراسی"

  .ی ميکوبدوطنداران خود پا
شدت تقبيح و محکوم  و ناتو را بئیاين حرکت فجيع قوای امريکا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ان در سيل خروشان  افغانستپوشالیکرده و متيقن است که ديری نخواهد پاييد که تجاوزگران و دولت 
  .مبارزات پرشکوه مردم ما غرق گرديده و آفتاب درخشان آزادی از نو نمايان گردد

  
  !ران امريکايی و ناتوـــــــمرگ بر تجاوزگ

  ! افغانستانمرگ بر دولت دست نشانـــــدۀ
  !"زيز آبادـع"درود بر روان پاک شهدای 

  
  
  
 
 


