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 گزارش تصويري
 فاجعة ولسوالي باال بلوك واليت فراه

  لكة ننگ ديگري بردامان ناپاك امپرياليزم
) اپريل چهار شنبه6(  

)27(  
را " باز سازی افغانستان"و" دموکراسی امريکائی"وير وخانه ھای ويران نيک نگاه کنيد تا معنای واقعی به اين تصا

ردم خانه ھای ويران ، اجساد سوخته. درک نموده بتوانيد ه م ، بدن ھای پارچه پارچه، سيل يتيم وبيوه رھآورديست ک
در مديدن اين اجساد سوخته و. رده اندما از ھجوم امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکايش به ارمغان ب شبک ھر ق

اب  ر نق ستان درزي اوزگر واشغال افغان روش از تج ھم درد انگيز وطاقت فرسا باشد به اندازۀ  حمايت مشتی وطن ف
روز از بريژينف . تون کشنده  و ويرانگر نيستښدفاع از افغانستان به خصوص دفاع از مليت پ ا ھمانطوريکه پري م

اشتيم ونفرت ما بيشتر از مزدوران افغان آن بود و ھمان سانی که ديروز ما را از ايران وپاکستان گلۀ انتظار نيکی ند
ا  وھر چه بود از نبود چاکران افغان آن متنفر بوديم امروز نيز از امپرياليزم ھيچ نوع چشمداشتی نداريم، امپرياليزم ب

ونی ايد دست از سر مردم بر نمی داردخون خلقھا رشد نموده وتا ماداميکه به خون خودش غسل ننم ، لذا در مقطع کن
اوز در کنار اشغالگران آماج کين ونفرت ما  ر تج ا ب اس دوست افغانھ ه در لب بايد آن عده از مزدوران امريکا باشد ک
شور ،واشغال صحه گذاشته اليزم را از ک م داده امپري ه ھ ه دست ب ردم ھم ا م د ت انع از آن ميگردن ذاری م  با صحه گ

   .ائی ما روبيده وبه زباله دان تاريخ بسپارندآب
ه اشخاص که با تأچنين  ی علي رت عجيب ين ونف وده ک وا نم ا را احت نفکران م ه اصطالح روش سف طيف وسيعی از ب

نآزادگان کشور دارند ، اگربه گذشتۀ ننگين آنھا نظر اندازی صورت گيرد مشا ام اي ا در تم  سه ھده خواھد شد که آنھ
ستر(دھه در کنار متجاوزين  ون امريکای جنايت گ ا مال عمر واکن ) روس وخلق و پرچم، اسالم سياسی از مسعود ت

د ستاده ان ه اي ردم ن ار م ات نکبتبارشان در کن اھی در طول حي ه منظور . قرار داشته ھيچ گ ا را ب ادر آنھ ويی م و گ ت
  .خيانت به وطن به دنيا آورده است

دار اطمينان داريم که حتا ا را بي ذير آنھ تعمار پ ه و روان اس  مشاھدۀ اين عکسھا نيز نخواھد توانست وجدان ھای خفت
آنھا چه به طرف مردم بر گردند وچه ھم مانند سابق به خيانت خويش دوام . نموده به طرف مردم افغانستان برگرداند

رسی به باداران فعلی شان بدھد که قرنھا دھند مطمئن باشند که سرآنجام مردم حقيقت را درک نموده ومتحدانه چنان د
  .آنرا به ياد داشته باشندنيزاخالف شان 
   صفحه ترتيب گرديده است۶گزارش در 
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 ھنوز ھم در جامعۀ افغان. اينھا زنان وکودکان ميھن ما اند که قربانی اژدھای سيری ناپذير امپرياليزم گرديده اند

ضرورت اجتناب ناپذير نشخوار می به مثابه يک  به دفاع برخاسته آنرا کسانی پيدا می شوند که از اين تجاوز
  .نمايند

  ! تاريخ نثار مسببين چنين وقايعی و مدافعين بی وجدان آنھاابدی ننگ ونفرين 
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 مادراز اين اطفال ھيچ کسی نمی پرسد که اين خاک را بر روی چه کسی وبر قبر کدامين عزيزی می ريزند، پدر ، 

ً، برادر ، خواھر ويا اصوال آيندۀ خود؟ مگر طفلی در شرايط جنگی افغانستان بدون تمام خانواده، آينده ای ھم می 
  تواند داشته باشد؟
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  گور خونين شهيدان به تو آواز دهد      آتشي را كه فروزان شده خاموش مكن
  ـراموش مكنـز ياد و فيم زجان       دوستان را مبر اـــما به اميد وفاي تو گذشـ

 
ا نمی کنيم قبر ھای تازه خود زبان را ما ادعاين . در قريۀ باال بلوک امروز تعداد جانباختگان بيشتر از زندگان است

  .گويای واقعيت می باشند
  
  
 


