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  حميد انوری :فرستنده    
  ٢٠٠٨پتمر  س١٦   
  

  
  

   افغانهای٢٠٠٨ مبرسپت١٤قطعنامۀ تظاهرات 
 اجنوب کليفورني                                 

  

  قوایبمباردمان های کور و غير مسؤوالنۀ به مناسبت 
   و قصبات افغانستانراءدر ق هوائی امريکا و ناتو

  

  !  عزيز ، بشريت آزاديخواه و عدالت گراهموطنان
  

 بومی ه روسها جهت نجات نوکران سرسپردۀ و تجاوز عريان و لجام گسيخت١٣٥٧از کودتای ناميمون هفت ثور 
  . کاسگين ، سی سال ميگذردــتگرانه برژنف تحقق دکتورين غار و

 ملت دلير افغانستان منجر به شکست ارتش سرخ و اضمحالل شوروی و پيمان مقاومت و حماسۀ جانبازانۀ
  .وارسا و فروپاشی ديوار برلين گرديد

 هزار معلول مليون انسان را به قربانگاه فرستاد ، صد ها  عظيم ، ملت عزيز افغانستان دودر راستای اين مبارزۀ
  . مليارد ها دالر خسارۀ مالی را با شکيبائی متحمل گشتو معيوب و
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های ملی و  خونبار بعدی و بقدرت رسيدن نيروهای تنظيمی ، جدا از ارادۀ واقعی ملت و در غياب نيروحوادث
ور و ايجاد ظه.  اوضاع سياسی منجر گشت همسايگان طماع و پيچيدگیاه آن ديار خون آلود ، به مداخلۀآزاديخو

  .طالبان به کمک قدرت های ماجراجو و انارشيست و عقب گرا ، تراژيدی ديگری را رقم زد
ستان فاجعه را ُبعد جهانی بخشيد ، تا زمينه را انکشاف اوضاع در متن حوادث رقت آور و تنها گذاشتن ملت افغان

  . ميالدی آماده ساخت٢٠٠١بر  مستقيم ناتو و نيروهای بين المللی در هفتم اکتوبرای هجوم و مداخلۀ
  هم حکومت به اصطالح خ و توافق بن برای تشکيل حکومت موقت و عبوری و بعدًااکنون که از آن تاري

انه ، بر بغرنجی انتخابی هفت سال ميگذرد ، انتخاب راه های حل شتابزده ، مقطعی ، سازشکارانه و غير واقعبين
غمگينانه بايد . ير ميکندحوادث غير قابل پيش بينی و اسفبار سو فرورفتن منطقه و جهان در گرداب اوضاع 

است که چشم انداز و آيندۀ آن ها  افغانستان انی واقعی ملت مظلوم و جفا کشيدۀ اين حوادث ، قربگفت درعرصۀ
  .تاريک و مبهم مينمايد

سالمندان و تکرار غير و کشتار بی رحمانه و غير قابل توجيه مردم بيگناه ، کودکان مظلوم و معصوم و زنان 
 ٢٠٠٨مبر  سپت١٤ اشتراک کنندگان اين گردهم آئی مؤرخ ، مان انگيز و رقت آور اين رويداد های حزمسؤوالنۀ

ضمير خود و با پيروی از تمامی فيصله نامه  را در شهر الس انجلس برآن داشت که با تأسی از حکم وجدان و
هائی که دستآورد بشريت متمدن است ، تمامی اعمال جنايت کارانه و خالف موازين حقوق بشری را ، به شدت 

  : محکوم نموده جدًا تقاضا نمائيم که
ی بازماندگان  عزيز آباد شيندند واليت هرات محاکمه گرديده برا داخلی و خارجی کشتار مردم دهکدۀ مسؤولين-

  .آنها و ديگر مناطق افغانستان بصورت مستمر و دايم جبران خسارت پرداخته شود
 کشتار مردم بيگناه و غير مسلح در افغانستان بصورت فوری قطع گرديده و تمامی زندان های  شخصی مورد -

  .بازرسی قرار گرفته مسدود گردند
، راپور های واصله از افغانستان تجديد نظر صورت گرفته های ائتالف در بر پاليسی عمومی امريکا و نيرو-

  .های زمينی داخلی مطالعه و تصميم گيری نمايندی را با دقت و در همکاری با نيرومناطق روستائ
کشور نبوده ، تشنج و انستان ، راه حل واقعبينانه قضيۀ ما اعتقاد داريم که افزودن بر تعداد عساکر موجود در افغ

  .ر دامن ميزندبحران را بيشت
های  پياده نمودن  برنامه های ستراتژيک کشور زور آزمائی ونداريم که سرزمين افغانستان صحنۀما آرزو 

بزرگ و منطقه گردد ، اجازه داده شود تا مردم افغانستان زندگی صلح آميز و خالی از بحران و کشمکش را 
  .نصيب گردند

 و سازماندهی آن منابع اصلی تغذيه ، تمويل، اک افغانستان نبوده  تروريزم و نا آرامی به هيچ وجه داخل خريشۀ
  .های آن کشور قرار دارددر بيرون از مرز

بند  مبنای زد و موجوديت جنگ ساالران و معامله گران مواد مخدر ، فساد اداری ، اشغال کرسی های دولتی بر
نستان و  به حقوق اساسی شهروندان افغابايد با توجه. های پشت پرده ، سبب نارضايتی ملت ما گرديده است

 مردم در يک انتخابات آزاد ، عادالنه ، سری ، مستقيم و ديموکراتيک و اشتراک اشتراک مستقيم و آزادانۀ
  .ين گرددـيساعی  همه اقشار ملت ، سرنوشت شان تعم

نايتکاران جنگی از ما قاطعانه معتقد هستيم که اعمال شرورانه ، سرکوبگرانه و خون ريزی های بی حساب ج
 ملت و تمامی مراجع ورد بازخواست جدی و عدالت خواهانۀشروع هفتم ثور تا امروز از هر گروه و دسته بايد م

ذيصالح حقوقی و قضائی ملی و بين المللی قرار بگيرد ، تا ملت افغانستان در غياب جنايتکاران جنگی  به تحقق 
  .دنی فارغ از قيد ستم را بوجود آوراهم و وحدت ملی ، جامعه مددر فضای تف، عدالت اجتماعی باورمند گشته 

 
 


