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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 

  

 گزارش تصويري

  زندگاني در زير سرنيزه اجانب
  بهبود شرايط حياتي ويا مرگ تدريجي ارزشها

  ) اپريل25شنبه (كابل 
)22(  

  
ا به اندازۀ ھر روزيکه از عمر دوام استعمار در ا ر ب تعمار گ ای اس دازه نيروھ ان ان ه ھم ذرد، ب فغانستان می گ

ه زنگستاخی بيشتر حضور خويش را بين مردم بيشتر ساخته، تالش می ور ه زدائی را ب ا جو  وروان بيگان د ت
اد . ضد آن يعنی بيگانه مشربی وحتا بيگانه پرستی مبدل سازند ام ابع اين حضور سازمان يافته وبا برنامه که تم

وزمين بر مردم آتش  نسماآقرار داده است، اگر از جانبی از  را ھدف ستانی اجتماعی انسان ساکن افغانزندگان
تانه از  ه ھای دوس ره قياف و کم ا جل د ت می بارند وبر نوزادان ميھن رحم نمی نمايند، از جانب ديگر تالش دارن

  .خود به ياد گار گذارند
ه را حاضر اين عساکر که در واقع کالدياتور ھای عصر  رورش يافت تمثيل می نمايند وفقط برای کشتن انسان پ
ستند " مکش مرگ ما"اند از آن غافل اند که کمره يک قطعه عکس  ه عکس م ا قطع ذارد ده ھ را به نمايش ميگ

  .آنھا را حين پرتاب مرمی به طرف مردم افغانستان نيز ثبت تاريخ می نمايد
روت نيروھای خالف تصور آنھائيکه به نيروی اليزال ودورانس ن جب د اي د وفکر می کنن از توده ھا باور ندارن

ا" عمر جاويدان دارد، ما را اعتقاد بر آن است که گراستعمار وری ھ تان امپرات ون " گورس ز از آزم ار ني ن ب اي
ونی را  اران کن وم جنايتک ده ، سرنوشت محت ر آم ربلند ب اريخ س م ت ه رق ين خط ارش در ھم د اسالف تبھک مانن

  .خواھد زد
      به اميد آنروز

   صفحه تھيه شده است۶گزارش در 
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را ريسمان سگ خويش را به الشۀ بيردم روسی می بندند، روزی خواھد رسيد که ريسمان سگھا مردم  امروز 
  . الشۀ سربازان ناتو ببندندبه

  
  
 


