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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
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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

٠١.٠۴.٠٩  

 گزارش تصويري
زاد واليت هلمند از ولسوالي نو  
)٨(  

ا ه زم ست ک وزاد  آنچه را در عکسھای صفحات بعدی می بينيد، بقايای يک شھر معمور و آبادي سوالی ن ز ول نی مرک

ه . واليت ھلمند بود ا ی کشور، اگر از ھم سوالی ھ اير ول ا س سه ب وزاد، در مقاي واليت ھلمند به خصوص ولسوالی ن

روی . آبادتر و پرجمعيت تر نبوده به يقين ويرانه ھم نبوده است اين ولسوالی قبل از سه دھه خونين اخير، به اتکای ني

د آن در بازوان مردم خود منطقه به ع ازاد تولي وارد م سا م ود، در ب ا ب شتر از خود کف ی بي الوۀ آنکه از لحاظ زراعت

د، . بازار ھای ساير مناطق افغانستان، احتياج مردم ما را بر آورده می ساخت  ه بع زدوران روس ب دن م مگر از آم

ا جائيکه امکان داش ه، ت ه شمار رفت اط داغ مقاومت ب ه يکی از نق ه مثاب ه اين ولسوالی ب ا ب ی محاب ھا ب دا روس ت ابت

م . تخريب آن دست يازيدند ا، قل ی آنھ ای داخل از دوران حاکميت جھل وتفنگ ساالران منوط به اسالم سياسی وجنگھ

  .شرم دارد تا به شرح حوادث بپردازد

اه ت تند، از کوت رين با اين حال مردم زحمتکش منطقه با عشق وعالقه ايکه به وطن وبھبود شرايط زيست خويش داش

  :تا اينکه. لحظات سود جسته بر روی ويرانی ھا از نو ساختمانی به وجود آورده اند

ا اليزم امريک ۀ امپري ان وغارتگران ه يکی از -تا اينکه بعد از تجاوز عري ه ب ن منطق ار ديگر اي يس وشرکاء يکب  انگل

دمناطق داغ مبارزاتی بين نيروھای اشغالگر ومردم محل که برچسب طالب را به ناحق دل گردي د، مب .  بر آنھا زده ان

  .در يکطرف مردميست آزاده ودر طرف ديگر امپرياليزم با تمام قساوت  ومکر ونيرنگ

ای ه کمکھ وز ب ه ھن د آنھائيک ا باش پاريم ت شر می س ه ن ه خاطری ب ن عکسھا را ب ی"اي ين الملل ه ب ه منظور " جامع ب

از سازی دل بسته بی پروا به تبليغ انقياد ط" ساختمان افغانستان" وده ب وت نم ا وجدان خويش خل لبی اشتغال دارند، ب

ه عمل می آورد،  ستان صحبت ب ار مجدد افغان اتو از اعم ی ن ه وقت ه ک نوع امپرپرياليستی را نظاره نمايند و ببينند ک

  اعمار شھر اموات ويا کدام چيز ديگری؟. منظورش کدام نوع اعمار است

ی از اتو خود را الزم به ياد آوريست که عده ای قليل ان ھای وحشيانۀ ن ر بمباردم د در زي سته ان ه توان د ک ردم ھلمن  م

  .زنده نگھدارند، اکنون خانه وکاشانۀ خودرا گذاشته به قندھار و يا ساير واليات آواره شده اند
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ه سربازان  د ک ده ان ئن ش د از آنکه مطم وپچی و بع وای ت اری ق ه ب وائی وگلول اشغالگر ناتو بعد از بمباردمان قوای ھ

ه گسيل  ديگر درتمام ولسوالی زنده جانی را باقی نگذاشته اند، با آمادگی کامل قوای پياده را به غرض تصرف منطق

 امروز به ويرانۀ مبدل گرديده که ھيچ ذيروحی منطقه ايکه زمانی جنب وجوش يک بازار شرقی را داشت. داشته اند

  . را نمی توان در آن سراغ گرفت

  " صفحه می باشد۶تمام گزارش در " 

  

  

  

  

  سنگر گيری در شھر اموات ويا تطبيق دموکراسی مبتنی بر اسلحه
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  دوسرباز اشغالگر بعد از ويران کردن خانه وکاشانۀ يک افغان
 سنگر طالبان ويا القاعده مدافعان تجاوز وحضور قوای خارجی در افغانستان لطف نموده بگويند، کجای اين اماکن به

  دنشباھت دار
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  کونيست ويا سنگر ھای جنگی؟خانه ھای مس
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  رحد دشمنی با تصاويريکه پيام رفاه وآسودگی را واسطه شده بتواندتخريب يک خانه دھقانی تا س
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 اگر بازسازی واعمار مجدد ھمين است، ويرانگری وقتل عام چه شکلی دارند؟
 

 
  

 !مرگ بر متجاوزان وقاتالن مردم افغانستان 


