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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

٢٣.٠۴.٠٩  
  

 
 گزارش تصويري

آتش كشيدن قطار لوژستيكي اشغالگرانبه   
  ) اپريل پنجشنبه23(پشاور پاكستان 

)21(  
ا دست  ستر امريک ت گ اليزم جناي دين امپري ه ب ه دھ ه از س اع منطق ستان وارتج امی پاک تخبارات نظ و دردست اس س

انگی را ير ساخت ھای اقتصادی، سياسی وفرھکوشيده اند تا تمام ز يھن م ه  در م ا ب ن کشور را قرنھ وده اي ابود نم  ن
د از . عقب بکشانند ی بع م آن را خ١١وقت ر زخ ن خونين و پ شيد وت شکر ک ستان ل ر افغان ا ب پتمبر امريک ر  س ونين ت

آی وارتجاع منطقه در کنارش ايستاده وبرای فروزان تر شدن شعله ھای آتش در .اس.وزخمی تر ساخت، بازھم آی 
  .افغانستان بنزين پمپ می کردند

ا"مصداق کامل خويش را در " چاه کن سرانجام در چاه است"ھمانکه گفته اند وری ھ تان امپرات ری " گورس ه دي يافت
ه ھای خودشان نپائيد که متحدين ديرو ز به دشمنان امروز مبدل گرديده، آتشی را که در کاشانۀ ما افروخته بودند خان
شيده . را نيز در خود فرو برد ه ک ه زبان آتشيکه تا اخراج تمام نيروھای اشغالگر از افغانستان ودردراز مدت از منطق

  .مدافعين استعمار را به مانند ھيزم خشک خواھد سوزانيد
ر شايد  ام ارادۀ خود را ب ۀ جنگ سر انج امپرياليزم امريکا و شرکای جنايتکارش بدين فکر باشند که با گسترش دامن

ل  ودخلقھای منطقه تحمي د نم ل خواھن ه خاطر . وتعمي احۀ جنگ ب د، گسترش س ده ان ن را کور خوان ه اي د گفت ک باي
ه کنترول جنگ نتنھا آرامشی بار نخواھد آورد بلکه دير يا زود کانون  بحران نيز توسعه يافته از تصور بعيد نيست ک

  .در دومين گام کشور ھای خليج را نيز فراگيرد
ق شمال  را از طري وان آن ايد بت ه ش د ک اتو فکر می کن شيده می شود ون اگر امروز اين چند الری اکماالتی به آتش ک

د زد يد جبران نمايد، صرف نظر از آنکه شمال بدون امتياز بدان کار دست نخواھ د رس را خواھ ان روزی ف ا اطمين ،ب
ئن  که منابع اکماالتی در آن طرف آبھا نيز مصونيت خويش را از دست داده، ھيچ گوشۀ از جھان برای سرمايه مطم

  .ومصون نخواھد ماند
  )تقديم است صفحه ٧گزارش در (
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  تيل منوط به نيروھای اشغالگر تصاويری از به آتش کشيدن تانکھای
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