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ا  که نياز به توضيح داشته باشند باھرچند عکسھا گويا تر از آنند ه گوي د ک ا دارن م ادع  آنھم برای آنھائيکه ھنوز ھ
ته  ا حضور داش عساکر خارجی در افغانستان نه به منظور اشغال بلکه به خاطر کمک به مردم افغانستان در اينج

  :، بايد نوشت تن افغان را به قتل می رسانند٢٠ الی ١۵وبه ھمان علت روزانه به طور متوسط بين 
ساسی نسبت به وطن خويش داشته باشند ودر آخور مزدوران روس علف انقياد نشخوار نھائيکه کمترين احآبرای 

ۀ خود را ننموده باشند، ھيچ چيزی  ددردناکتر از موجوديت عساکر بيگانه در خان ا چه رسد نمی دان ه  ت هآنب   ک
  . از موضع صاحب خانه وفاعل مختار کل ھم باشدبيگانه حضور

ستان چه  ه حيث مالک اصلی عساکر اشغالگر در افغان اير واليت ، خودرا ب ا س ر وي م در کن دھار وچه ھ در قن
ه عنف  افغانستان پنداشته، در ھمه حالت با مردم ما چنان برخورد می نمايند تو گوئی اين ماييم که در ملک آنھا ب

  .داخل شده ايم
د وخود در ته ان ۀ خود برخاس ه ھيچ اصل  اين عساکر که برخی از آنھا از ميان لومپن ھای جامع  کشور شان ب

ا  د م ردم دربن شائی ھای را وقانونی پابندی ندارند، کشور اشغال شده وم ده ک رای عق د ب انی می يابن رين مک بھت
  .فردی خويش

د، آنھا  رده ان د نب ج تولي د ورن ه ان ادی نپرداخت در ھرکجا که ھستند چون خود در زندگانی روز مره به توليد نعم م
ايش .کمترين اعتنائی به دسترنج خلق ما ندارند ه نم ران آن ب ا حالت وي  اين عکس ھا اگر از سوئی کشور ما را ب

 گو می نمايد چه  در تمام عکسھا اين فقط می گذارد از طرف ديگر،  به صراحت غلظت حالت اشغال را نيز باز
د و ازو کودکان ، زنھا  يچ عکسدر نھايت پيرمردان اند که به چشم می خورن ا در ھ ان تقريب ردان افغ ری ً م  خب

  بايد پرسيد چرا؟. وجود ندارد
اه بارفترزيرا از ديد قوای اشغالگر ھر مرد افغان يک دشمن نيروھای اجنبی به شمار . پاسخ آن دشوار نيست  ھ

د شوده ان ان آتش ک شتر . اتفاق افتاده که آنھا از ترس ويا بی پروائی بدون اخطار بر مردان افغ ين رو در بي از ھم
الی از  اطق خ ا ، فقط شھرھا ومن د زعکس ھ ا اينکه چن ده می شود وي ه چشم می سکنه دي ن و کودک در آن ب

  .خورد
سانی را انسان ش اين عجيب نيست ، چه وقتی فردی در خانۀ خود وق ان اير حق د ادعای س شود ، نمی توان ناخته ن

خواھد  ی روزايمان داريم. افغانھا از ديد قوای اشغالگر ھمان وحشيانی اند که با انسايت قرنھا فاصله دارند. نمايد
ا را از رسيد د اسالف شان آنھ ه مانن سانيت داده ب ز درس ان ستی ني وکران سرمايه امپريالي ن ن ه اي ا ب ردم م ه م  ک

   صفحه تھيه شده است۶گزارش  در  اين .کشور بيرون بيندازند
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