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  وحشيانة يك افغان به وسيلة شيوخ عربشكنجه 
  

  :يادداشت 

ی ر تاده استالينک آت شر فرس ه غرض ن ال ب واداران پورت ن از ھ ام .  يک ت شان ، از تم پاس از اي راز س ضمن اب

  . را تماشا نمايندخوانندگان عزيز تقاضا می نمائيم تا اين لينک 

ای مرگ شکنجه  ا پ رادر شيخ عرب ت در اينجا فيلمی را خواھيد ديد از يک افغان ، که به خاطر مقروض بودن از ب

  .شده سر انجام موتر را از باالی وی عبور می دھند

ااين فيلم اگر از جانبی قساوت وبيرحمی شيوخ عرب ه نم سانھای ديگر ب ال ان ذارد از ط را در قب م يش می گ ی ھ رف

ان را ١۵٠ھمين چند روز قبل . را درعرصۀ بين المللی متجلی می سازد" افغانان"بيچارگی وبی پناھی   تن جوان افغ

ده است، در  ته گردي فاشيست ھای فرانسوی به بند کشيدند، در ترکيه زندانھا از افغانھای بی سرنوشت وبی گناه انباش

ين د. ايران وپاکستان که ھيچ جای تبصره ندارد ر داخل کشور ھم از طرفی مردم زير بمباردمان ناتوی اشغالگر از ب

  .می روند واز جانب ديگر اسالم سياسی دمار از روزگارشان کشيده ھست وبود شان را نابود می نمايد

ته  ی از خود نداش ه وطن د يافت ک ه خواھ انی ادام ا زم ن مصايب ت ام اي ه تم ست ک ر آن ده ب ر ما را عقي ودر ملک غي

ه .نی می نمائيمزندگا شيده نوال رون ک ی بي ھرگاه ھمه دست به دست ھم داده و وطن خويش را از قيد اشغال قوای اجنب

ن  ام اي ر تم ازيم امکان آنکه ب اره از آن خويش س م و وطن خويش را دوب خوران شان را نيز از پی شان روانه داري

  .مصايب نقطۀ پايان بگذاريم به وجود خواھد آمد
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