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 گزارش تصويري
  ياجساد عساكر امريكائانتقال 

)12(  
اثير شکه کتله ھای وسيعی از در حالی ٢٠٠١ سپتمبر١١بعد از حمالت  ر ت ان زي ردم جھ يلۀ م ه وس ه ب ه ک دت حادث

د  رسانه ھای خبری غرب آگاھانه متبارز می گرديد، يکنوع وده بودن دا نم ا پي ردم امريک ا م م ب دردی آنھ  احساس ھم
ه آمد به وجود مينه ایز ام جويان ه انتق ان وتحريک روحي  تا کاخ سفيد نيز بکوشد به خاطر فريب خلقھای سراسر جھ

 حاکم، بر آن موج ھمدردی سوار شده، نيروھای بيشتری را به خاطر قلع وقمع مردم عادی امريکا عليه دشمنان نظام
  .خلق افغانستان وبعد ھا خلق عراق به منطقه گسيل نمايند

غالگر خويش را در ورای آه در آن مقطع ات ارتش اش ه جناي ائی پرداخت وم نم ه مظل شتر ب ا بي يد ت  کاخ سفيد می کوش
دواشک فاميل ھای سربازان وساير وابست ان نماين ردم . گان ارتش از انظار پنھ د از خيزش م ين " فلوجه"مگر بع ب

الھای  وع ٢٠٠۵ و٢٠٠۴س رب در مجم اليزم غ ه، امپري ار عام ائی در انظ اران امريک ساد جنايتک تن اج  وآويخ
ن نتيجه رسيدند، که نوع تبليغات آنھا به عوض آنکه درجھت يت گستر آمريکا به صورت اخص، بداوامپرياليزم جنا
اراحتی ايشانتثبيت حقانيت   سود مند افتد ، نتيجۀ معکوس داده ترس از کشته شدن ميزان فرار از خدمت عسکری ون

  .شدت بخشيدھای روانی را بين افراد ارتش وخانواده ھای آنھا 
ائی  ربازان امريک ساد س ايش اج د از آن از نم ا بع ت ت صميم گرف فيد ت اخ س ضله ای، ک ان مع ت چن ا در نظرداش ب

دارتشياننھا جلو گيری نموده حتا مراسم تدفين مردن آنگی وچگو ن سياست می .  را نيز در خفاء انجام دھن ا اي ا ب آنھ
رس، شکست شجا. کوشيدند، از سربازان امريکائی تصوير قالبی فيلم ھای ھاليودی را در اذھان تداعی نمايند ع ، نت

ن ين ت ذير وروئ ه  . ناپ ه يک تن ا ک و ھ ائی چون رامب د يک ارتش را شکست داده ، خود صحيح شخصيت ھ قادرن
انواده . وسالمت به خانه ھای شان بر ميگردند اراحتی خ زان ترس سربازان ون ا حدودی از مي د ت اين سياست ھرچن

ھای آنھا کاست، مگر طی چھارسال اخير باز ھم نتيجۀ معکوس بار آورده، ھمدردی اوليه کتله ھای از مردم سراسر 
ه  ه يک طرفجھان ، جايش را ب د ک ردم می ديدن ا داد، چه م ن امريک ين ت رت از ارتش روئ ام  نف برخوردار از تم

  .توانائی ھا وطرف ديگر با دستان خالی در يک جنگ نابرابر مقابل ھم قرار دارند
ند م باش وی ھ اتی آن ق واج نبليغ  امپرياليزم امريکا در انتخاب ھر يک از دو سياست می تواند فقط ببازد چه ھرقدر ام

  .باز نمی تواند ماھيت تبھکارانه وجنايتکارانه اش را با تبليغات از ديد مردم کتمان نمايد
ن " سياه در قصر سفيددژخيم"با آمدن  ا، در اي  وتجديد برخی سياست ھا به غرض دوام بيشتر حاکميت استعماری آنھ

ا سياست در پی آنستًاواخر شنيده می شود که کاخ سفيد مجددا  ائ" ت وم نم ائی"و" یمظل ان نم ه " قھرم ان ب را ھمزم
دون آنکه پيش برده ايش  ب انواده ھای آن نم زار از اعضای خ ا ھ ی صد ھ اراحتی روان ان ن تصوير اجساد امريکائي

د و در واقع سانسور مطلق را بر اخبار مناطق جنگی نسربازان را افزايش بخشد اندکی از آسيب پذيری خويش بنگار
  .نمايد" شل"اندکی 
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ال  ستان آزاد "پورت ستان–افغان ار دار"  آزاد افغان صويری آن افتخ ه خصوص بخش گزارشگران ت رای نوب ه ب د، ک
ر با پيش گرفتن ازاولين بار در مطبوعات افغانی وحتا   رسانه ھای خبری غرب ، بعد از سالھا اعمال سانسوردقيق ب

ا .  به نشر می سپاردراجريان پخش انتقال اجساد امريکائی ھا، آن سانسور را شکسته عکسھائی از اين  ه م دافی ک اھ
ی از  ر برخ اکم ب بن ح ه ج ارزه علي ود مب ی خ وط کل ائيم در خط ی نم ب م سھا تعقي ری عک ن س شار اي از انت

تف اخته و اس زل س ا را متزل ان آنھ ائی ايم ربازان امريک زات س ه تجھي ست ک اثيره ادروشنفکراني ين ت روانی الزم در ب
  . آنھا، می باشدخانواده ھای امريکائی ومتحدين

لقب نگرفته است، " گورستان امپراتوری ھا"به ناحق ما ما به وسيلۀ اين عکسھا به جھانيان نشان می دھيم که کشور 
ق در مقابل جان فرزندان شان ازبا اين عکسھا به خانواده ھای امريکائی پيام می دھيم که   گلوله ھای دشمن سوز خل

ی افغانستان خود مواظبت نمايند، با  ز مردن ا ني اين عکسھا به انقالبی نما ھای جبون نشان می دھيم  که رمبو ھای آنھ
ر  انی کمت ان افغ ه ايم يم ک اند ومی توان آنھا به خون کشيد، ھمچنان با اين عکسھا به مردم سراسر جھان نشان می دھ

ا عزم. از سالح مرکبار امريکائی، دشمن کش نمی باشد د ب ا وی طرف شددشمن ھرقدر قويتر باشد، باي .  راسختر ب
ا می . جنگ در نھايت تالش به خاطر تحميل ارادۀ طرفين جنگ بر يکديگر است ه م ان ب درس آموزی از تاريخ نياک

م . آموزاند، که ايمان را قوی داشته بکوشيم تا ارادۀ آزاديخواھانۀ خويش را بر ارادۀ استعماری بقبوالنيم ما ايمان داري
  .ارادۀ خلق ما پيروز خواھد شدتأمين وحدت ملت بار ديگر که با انتخاب راه درست و 
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 وساير مدافعان سرمايه سربازان امريکائی حين انتقال جسد يک تن از افراد ارتش که قربانی آزمندی بوش

گرديده استدر زير قيادت اوباما انحصاری 
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   انتقال اجساد در ميدان ھوائی بگرام
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ل گلوله دشمن سوز يک افغان به پا باقمخرب امريکا نتوانست حيات سربازش را در ھيچ يک از سالح ھای م 
   صيانت نمايد،خاسته

  

  
  

آسمان صاف ونيلگون کشور ما فضای پرواز زاغ وزغن نيست، شوق پرواز دير يا زود سقوط قھری را به ھمراه 
  دارد
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  کشی نمائيدتا به افغانستان سالم نکنيد مگر ھر روز بيشتر از پيش مرده 
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   اپريل۵
  

  
  

  غاز کار است انجام آنرا بايد از برايدن ھا پرسيدآکجاست اين ھنوز 
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پرپر نمايند، مگر افسوس که صاحبان سرمايه ھای نشگفته مردم ما نمی خواھند غنچه ھای اميد يک جوان را 
مر بيشتر نموده ، چند صفر بيشتر بر انحصاری آن جوانان را به استقبال مرگ می فرستند تا خود چند صباحی ع
  .ارقام سرمايه ھای آنھا افزوده شود

   يعنی حيات يک انسان در عوض ازدياد چند صفر
  

  
  

  
 


