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  گزارش تصوير
  مراسم تدفين اشغالگر كشته شده در افغانستان

  ) اپريل دوشنبه27(
)24(  

د ھمانطوريکه نوشتيم شته ھای  ارتش اشغالگر امريکا ھر چن ن ک ايش دف ا نم ی را در رابطه ب ری ھای قبل سخت گي
د  ز دعوت نماين تان شان را ني دفين دوس م ت ان مراس د در جري شان تا حدودی از بين برداشته اند و فاميل ھا می توانن

اران٢٠٠١وچه بسا عنقريب مظلوم نمائی ھای   ون شرکت خبرنگ ا کن  در ھمچو  دوباره از سر گرفته شود، مگر ت
  .می رواج رسمی نيافته استمراس

ما  ده است ، خدمت ش شته ش ستان ک ه در افغان در گزارش ذيل مراسم تدفين يک تن از دردانه ھای ارتش امريکا راک
  . ميداريممتقدي"  آزاد افغانستان-ستان آزادافغان"خوانندگان گرانقدر پورتال 

ه . ير دفاع کاخ سفيد در آن استآنچه اين مراسم را از مراسم مشابه متمايز می سازد شرکت شخص وز اين شخص ک
د در  ين مناسبت در ادارۀ جدي ه ھم سته وب اتح عراق دان با سياست ازدياد عساکر در عراق وتشديد سرکوب خودرا ف
د ؤثر می دان . ھمان شغل ابقای وظيفه گرديد يک تن از جنايتکارانيست که راجع به افغانستان نيز  عين راه حل را م

  .اکر وتشديد خشونت به منظور سرکوب مقاومت وبه انقياد کشانيدن کامل افغانستانيعنی ازدياد عس
ه  ه را ب وم نيست مگر يک نکت ا معل رای م تۀ ديگر است ب دام رش ر از آدم کشی در ک اينکه تخصص اين فرد به غي

ين درس گيریظرفيت وضاحت می توانيم بنويسيم که او نتنھا در رابطه با تاريخ کشور ما چيزی نميداند بلکه   از زم
ه  ادۀ يک طرف ستان ج اد خشونت وسرکوب در افغان ه ازدي د ميدانست ک ه باي دارد ورن خوردن ھای ديگران را نيز ن

  .نبوده به تعداد گورھای خودشان نيز افزايش به عمل خواھد آمد
ستی در ي درت ھای امپريالي اير ق ا وس اليزم امريک صاد امپري ه اقت ون ک ايد اکن د، ش کی از دشوارترين کس چه ميدان

ری از سقوط نچند دھه اخير دست وپا می زاقتصادی بحران ھای  و گي ه خاطر جل ی ونظامی ب د، سرمايه ھای نفت ن
زار  کامل خويش ضمن تغيير سرمايه گذاری در رشته ھای متفاوت ديگر، در بخش قبر کنی، فروش تابوت وسنگ م

ه ماداميکه شايد . نيز سرمايه گذاری نموده باشند ن زمين ه در اي ند ک ئن باش د مطم بتوان گفت اگر چنين است می توانن
ذاری شان را سرباز به افغانستان گسيل می دارند، تجارت شان ھميشه پر رونق خواھد ماند  وھيچ خطری سرمايه گ

ا. تھديد نخواھد کرد ل کمک را ھيچگ د اق ن ح ستان اي ردم افغان ه م ند ک غ بازھم می توانند مطمئن باش ا دري ھی از آنھ
  .نخواھند ورزيد

   صفحه تنظيم گرديده است۶گزارش در 
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ARLINGTON, VA - APRIL 27: Members of the US Air Force stand near the casket of 
US Air Force Staff Sergeant Phillip A. Myers of Hopewell, VA, during a burial service at 
Arlington Cemetery, April 27, 2009 in Arlington Virginia. Force Staff Sergeant Myers 
was killed on April 4 by an improvised explosive devise in Afghanistan and was the first 
casualty be covered by the media upon his return to Dover Air Force Base after the 18-
year coverage ban was lifted. 
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ای  نھم آق تس" اي رت گي اخ سفيد " راب ه ھای ک ن از دردان د از دفن يک ت ه بع ا ک دۀ امريک االت متح اع اي ر دف وزي
ا  شده است ت ادر ن د او ق اند ھمانطوريکه می بيني وتر خويش برس ميخواھد به دور از چشم خبرنگاران خودرا به م

  . ران پورتال پنھان نمايدخودرا از چشمان تيز بين گزارشگ
ات شان  ما اطمينان داريم روزی فرا خواھد رسيد که جنايتکاران کاخ سفيد نتنھا مجبور به پاسخگوئی در قبال جناي
اه مردمی  ا را در دادگ ز آنھ ا ني زار ھ در افغانستان و ساير کشور ھا خواھند گرديد، بلکه خانواده ھای اين سنگ م

  .به محاکمه خواھند کشيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 حالت باز گشتن اشغالگر در  دفاع امريکا رابرت گيتس بعد از دفوزير


